1927_Az_Æ
yani_Yekun imtahan testinin sualları
Fәnn : 1927 Makroiqtisadiyyat
1 Ölkәnin inkişaf nәticәlәrinin yekununu qiymәtlәndirmәk üçün hansı göstәricidәn istifadә olunur

•

xalis milli mәhsul
ümumi milli gәlir
ümumi milli mәhsul
milli gәlir
ümumi sәrvәt

2 Burada fәaliyyәt göstәrәn milli vә xarici iqtisadi subyektlәrin fәaliyyәti üçün güzәştli rejim
yaradılır:

•

açıq birja
arbitraj
azad ticarәt
azad bazar
azad sahibkarlıq zonası

3 Kiçik açıq iqtisadiyyat kapitalın tam mobilliyi ilә hansı modelin kömәyi ilә tәhlil oluna bilәr:

•

PaaseFişer modeli
KobbaDuqlas modeli
MandellaFleminqa modeli
Valras modeli
Keyns modeli

4 Müxtәlif ölkәlәrin milli iqtisadiyyatının әmәkdaşlıq etmәsi yolu ilә onların ya tam vә yaxud qismәn
vahid hala salınması:

•

iqtisadi әlaqә
iqtisadi inteqrasiya
milli әmәkdaşlıq
istehsal inteqrasiyası
dünya iqtisadiyyatı

5 Xalis milli mәhsul kәmiyyәtcә bәrabәrdir:

•

xalis milli mәhsul – dolayı vergilәr
müәyyәn dövrdә yaradılmış yeni dәyәr
ümumi milli mәhsul – amortizasiya
son mәhsulların bazar dәyәrini
bütün iqtisadi subyektlәrin istehsal etdiyi son mәhsulun bazar dәyәri

6 Kәmiyyәtcә milli gәliri müәyyәnlәşdirin:

•

ümumi milli mәhsuldan amortizasiya çıxılır
xalis milli mәhsuldan birbaşa vergilәr çıxılır
ümumi milli mәhsuldan dolayı vergilәr çıxılır
xalis milli mәhsuldan әlavә dәyәr vergisi çıxılır
xalis milli mәhsuldan dolayı vergilәr çıxılır

7 Ölkәnin inkişaf nәticәlәrinin yekununu qiymәtlәndirmәk üçün hansı göstәricidәn istifadә olunur:

•

xalis milli mәhsul
milli gәlir
ümumi milli gәlir
ümumi milli mәhsul
ümumi sәrvәt

8 Yıgım vә istehlakın nisbәti, maddi vә qeyrimaddi istehsal arasında nisbәt:

•

sahәdaxili proporsiyalar
sahәlәrarası proporsiyalar
әrazidaxili proporsiyalar
ölkәlәrarası proporsiyalar
ümumiqtisadi proporsiyalar

9 Yıgım vә istehlakın nisbәti, maddi vә qeyrimaddi istehsal arasında nisbәt

•

ölkәlәrarası proporsiyalar
әrazidaxili proporsiyalar
sahәdaxili proporsiyalar
sahәlәrarası proporsiyalar
ümumiqtisadi proporsiyalar

10 Müxtәlif ölkәlәrin milli iqtisadiyyatının әmәkdaşlıq etmәsi yolu ilә onların ya tam vә yaxud
qismәn vahid hala salınması:

•

dünya iqtisadiyyatı
iqtisadi әlaqә
iqtisadi inteqrasiya
milli әmәkdaşlıq
istehsal inteqrasiyası

11 Aşağıdakılardan hansı dünya tәsәrrüfatının subyektlәrinә daxildir?

•

beynәlxalq maliyyәkredit sistemi
dünya kapital bazarı
dünya işçi qüvvәsi bazarı
beynәlxalq valyuta sistemi
dövlәt vә onun milli iqtisadiyyatı

12 Iqtisadiyyatın açıqlıq dәrәcәsini tәhlil etmәk üçün iqtisadiyyatın inkişafının hansı әsas
göstәricisindәn ilk növbәdә istifadә olunur:

•

әhalinin hәr nәfәrinә düşәn ixracın hәcmindәn
hamısı düzdür
idxal kvotasından
xarici iqtisadi kvotadan
ixrac kvotasından

13 Açıq iqtisadiyyatın tәhlili zamanı istifadә olunan, idxalla ÜDM vә idxalla daxili istehlak arasındakı
nisbәti ifadә edәn göstәrici:

•

heç biri düz deyil
idxal kvotası

ölkә idxalının hәcmi
xarici ticarәt dövriyyәsinin hәcmi
xarici ticarәt kvotası

14 Xarici ticarәt dövriyyәsinin ÜDMa nisbәtәn elastiklik әmsalı:

•

milli iqtisadiyyatın açıqlığının meyarı
ixraca tәlәbin elastikliyi
ixraca tәklifin elastikliyi
idxala tәklifin elastikliyi
idxala tәlәbin elastikliyi

15 Ölkәnin iqtisadi sәrhәdlәrinin mühafizәsi sistemi:

•

gömrük
xarici ticarәt
gömrük infrastrukturu
gömrük terminalı
beynәlxalq ticarәt

16 Aşağıdakı göstәricilәrdәn hansı dövlәt kapital qoyuluşuna aid deyil?

•

ticarәt kreditlәri
BVFnun krediti
qrantlar
subsidiyalar
dövlәt istiqrazları

17 Müqavilәnin valyuta şәrtlәrinә alternativ seçilmә hüququ nәdir:

•

valyuta sazişi
valyuta opsionu
valyuta hüququ
valyuta şәrti
valyuta sәrbәstliyi

18 Hökumәtin, firmaların, ayrıayrı şәxslәrin ölkәdә istehsal edilәn vә başqa ölkәdә satılması nәzәrdә
tutulan әmtәә vә xidmәt:

•

ixrac
kvota
renta
varrant
idxal

19 Ölkәdә daimi yeri (yaşayışı) olan, iqtisadi agent:

•

diler
nümayәndә
korrispondent
broker
rezident

20 Ölkәnin müәyyәn dövr әrzindә xarici iqtisadi әlaqәlәrinin vәziyyәti haqqında statistik hesabat:
mühasibat balansı

•

statistik hesabat
ticarәt balansı
ödәniş balansı
idxalixrac balansı

21 Aşağıdakı göstәricilәrdәn hansılar iqtisadi artmın amillәrinә aiddir?

•

әmәk mәhsuldarlığının artması
becәrilәn torpaqların hәcminin azalması
işçilәrin sayının artması, әmәk mәhsuldarlığının artması, becәrilәn torpaqların hәcminin azalması
işçilәrin sayının artması
mәhsulların qiymәtinin artması

22 Aşağıdakılardan hansılar iqtisadi artımın hәrәkәtverici qüvvәlәrinә aiddir? 1. ziddiyyәtlәr 2.
iqtisadi tarazlıq 3. iqtisadi bәhslәşmә 4. kapitalın hәcmi 5. iqtisadi mәnafelәr

•

3, 4
1, 2, 3
1, 3, 5
1, 2
1, 2, 5

23 İqtisadi artım nәdә ifadә olunur?

•

ÜMMin dәyәrindә
real ÜMMin artım tempindә
ÜMMin mütlәq artımında
neft hasilatının artımında
әmәk haqqının artımında

24 İqtisadi artımın amillәr üzrә modellәri:

•

ikiamilli, çoxamilli, universal model
universal, bir vә ikiamilli model
biramilli, universal vә dördamilli model
heç biri düz deyil
çoxamilli vә ikiamilli model

25 İqtisadi artımın dövlәt tәnzimlәnmәsi nәzәriyyәlәrinә aid deyildir:

•

neoklassik
neokeynsçilik
keynsçilik
klassik
monetarist

26 Aşağıdakı göstәricilәrdәn hansılar iqtisadi artıma dövlәt tәsiri kimi çıxış edir?

•

elmitexniki tәdqiqatın stimullaşdırılması
vergi sisteminin tәkmillәşmәsi
kadr hazırlığına dövlәt xәrclәri
iqtisadi artım
ixtisaslaşma

27 İqtisadi artımın inkişaf meyllәrindәn vә nisbәtlәrindәn asılı olaraq onun intensiv tipinin formaları:

•

•

fondtutumlu, resursqoruyucu, fondaneytral
resursların qәnaәtli formada istifadәsi
fondtutumlu, fondverimli
әmәktutumlu, fondaneytral, resursqoruyucu
resursqoruyucu, xәrclәrin sәmәrәliliyi

28 Aşağıdakılardan hansı maliyyә sisteminin subyekti deyil?

•

müәssisә vә tәşkilatlar
sığorta tәşkilatları
dövlәt müәssisәlәri
hamısı maliyyә sisteminin subyektlәridir
dövlәt büdcәsi

29 Dövlәtin pul kütlәsinin tәrkibinә daxil olmayanı müәyyәnlәşdir:

•

kağız pullar
dövlәt istiqrazları
müәssisәnin aksiyası
hamısı düzdür
metal pullar

30 Geri qaytarılmaq şәrti ilә büdcәdәn müәssisә, tәşkilat vә idarәlәrә onların xәrclәrinin müәyyәn
hissәsini vә yaxud tam ödәnilmәsini tәmin etmәk üçün verilәn pul vәsaiti:

•

büdcә kәsiri
büdcә maliyyәlәşdirilmәsi
büdcә ödәnişi
büdcә dotasiyası
büdcә gәliri

31 Nәğd pullar (banknotlar vә sikkәlәr) + müәssisә vә tәşkilatların kassalarında olan nәğd pul
qalıqları:

•

pul aqreqatı M1
pul aqreqatı M3
pul aqreqatı M2
pul aqreqatı M0
pul aqreqatı 1

32 Pul bazarının fәaliyyәt mexanizminin elementlәrini müәyyәnlәşdir:

•

pulun qiymәti, dövlәt istiqrazları, faiz dәrәcәsi
M1, M2 pul aqreqatları
pula olan tәlәb, tәklif, pul aqreqatları
pula olan tәlәb, dövlәt istiqrazları, faiz dәrәcәsi
pula olan tәlәb, pula tәklif vә pulun qiymәti (faiz dәrәcәsi)

33 Pul vәsaitlәrinin hәcmi ilә müәyyәn olunur ki, tәsәrrüfat agentlәri ondan ödәniş vәsaitlәri kimi
istifadә etmәk istәyirlәr:

•

pul kütlәsi
pula olan tәklif
pul bazası
pula olan tәlәb

pul aqreqatı

34 Kredit tәdavül dairәsinә kredit pulları çıxarır vә kredit әmәliyyatları hәyata keçirir ki, bu da şәrait
yaradır:

•

tәdavül xәrclәri azaldılsın, pulun dövriyyә sürәti sürәtlәnsin
pulun tәdavülünü sürәtlәndirmәk, bankın faiz dәrәcәsini azaltmaq
xәrclәr azaldılsın, bank mәnfәәti artırılsın
B+D cavabı düzdür
bank faizini aşağı salıb, bank mәnfәәtini artırmaq

35 Aşağıdakılardan hansı pulkredit siyasәtinin ümumi metodlarına aiddir?

•

uçot (diskont) siyasәti
açıq bazarlarda әmәliyyatlar
bank krediti әmәliyyatlarının likvidliyinin tәnzimlәnmәsi
faiz dәrәcәlәrinin müәyyәnlәşdirilmәsi
hamısı düzdür

36 Aşağıdakılardan hansılar pulkredit siyasәtinin selektiv metodlarına aid deyil?

•

kreditlәrin müxtәlif növlәri üzәrindә nәzarәt
zәruri ehtiyat normasının tәyin edilmәsi
bank risklәrinin tәnzimlәnmәsi
yuxarıdakılardan heç biri
yuxarıdakılardan hamısı

37 Beynәlxalq hesablaşmaların subyektlәri:

•

idxal edәnlәr, sahibkarlar
beynәlxalq banklar
banklar, ixrac vә idxal edәnlәr
idxal vә ixrac edәnlәr, sahibkarlar
ixrac edәnlәr, fermerlәr

38 Faiz dәrәcәsi hansı hallarda 0 olur?

•

durğunluq dövründә
yüksәlişin ilk dövründә
böhran zamanı
enişin sonu yüksәlişin başlanğıcında
eniş dövründә

39 Hansı resurslar hesabına bank vәsaiti formalaşır?

•

öz vәsaiti, cәlb olunan vәsaitlәr vә yönәldilmiş vә ya istiqamәtlәndirilmiş
bankın öz vәsaitlәri vә depozitlәr hesabına
sosial vә ehtiyat kapitalları hesabına vәsait
istiqamәtlәndirilmiş vә ya depozit hesabına
depozitlәr vә cәlb olunan vәsaitlәr hesabına

40 Kommersiya banklarına verilәn kreditlәrә görә Mәrkәzi Bankın müәyyәnlәşdirdiyi faiz dәrәcәsi:

•

uçot dәrәcәsi (diskont dәrәcәsi)
kommersiya banklarının әldә etdiyi faiz
kommersiya banklarının mәnfәәti

faiz norması
faiz dәrәcәsi

41 Kommersiya banklarında pulun mümkün hәcminin artması banklar tәrәfindәn ehtiyata
istiqamәtlәnәn normativlәrinin hәcmi ilә müәyyәnlәşir. Bu normativ dәyişdikdә:

•

bu normativlәr çox olduqca, pul kütlәsinin artımı bir o qәdәr azalır
bu normativ dәyişdikdә, pul kütlәsi sabitlәşir
bu normativlәr sabit qaldıqda, pul kütlәsi artır
bu normativ qeyrisabit olduqda, pul kütlәsi artır
bu normativ azaldıqda, pul kütlәsi dәyişmir

42 Kredit tәdavül dairәsinә kredit pulları çıxarır vә kredit әmәliyyatları hәyata keçirir ki, bu da şәrait
yaradır:

•

tәdavül xәrclәri azaldılsın, pulun dövriyyә sürәti sürәtlәnsin
pulun tәdavülünü sürәtlәndirmәk, bankın faiz dәrәcәsini azaltmaq
xәrclәr azaldılsın, bank mәnfәәti artırılsın
B+D cavabı düzdür
bank faizini aşağı salıb, bank mәnfәәtini artırmaq

43 Kreditlәşmә müddәtinә görә kreditin formaları:

•

qısamüddәtli, uzunmüddәtli xüsusi, ortamüddәtli
qısamüddәtli, ortamüddәtli, uzunmüddәtli, uzunmüddәtli xüsusi
qısamüddәtli, ortamüddәtli xüsusi, uzunmüddәtli
uzunmüddәtli, uzunmüddәtli xüsusi, qısamüddәtli
qısamüddәtli xüsusi, ortamüddәtli, uzunmüddәtli

44 Mәrkәzi bank sәhm alaraq, kommersiya banklarının ehtiyatını 100 mln. manat artırır. Nәticәdә
kommersiya banklarının artıq ehtiyatı yaranır ki, bundan da sssudaların verilmәsinә istifadә oluna
bilәr. Pul tәklifinin maksimal artımını müәyyәnlәşdirir:

•

1000
1300
1200
1500
1400

45 Mәrkәzi Bankın tam mәşğulluq vә ÜDMin qeyrirәsmi artımına nail olmaq mәqsәdi ilә pul tәklifi
üzәrindә nәzarәti hәyata keçirmәsi:

•

bimetalizm vә ya monometalizm
pulun hәrәkәti
pulkredit vә ya monetar siyasәt
pulun uçot dәrәcәsi
pul tәdavülü vә ya pul tәdavülü qanunu

46 Mağaza tәklif edir ki, әmtәәlәr alınsın, alınmış әmtәәlәrin pulu isә 1 il әrzindә ödәnilsin. Bu kredit:

•

istehlak krediti
qeyridövlәt krediti
qeyrikommersiya krediti
dövlәt krediti
kommersiya krediti

47 Mütlәq ehtiyat norması 20%dir. kommersiya bankı mәblәğdәn әlavә ehtiyat kimi 5% saxlayır.
Depozitin hәcmi 10 000dir. Bank ssuda vermәk üçün hansı maksimal mәblәği istifadә edә bilәr?

•

7500
7200
7000
7400
7900

48 Hansı resurslar hesabına bank vәsaiti formalaşır?

•

öz vәsaiti, cәlb olunan vәsaitlәr vә yönәldilmiş vә ya istiqamәtlәndirilmiş
bankın öz vәsaitlәri vә depozitlәr hesabına
sosial vә ehtiyat kapitalları hesabına vәsait
istiqamәtlәndirilmiş vә ya depozit hesabına
depozitlәr vә cәlb olunan vәsaitlәr hesabına

49 Kredit siyasәti nәdir?

•

Mәrkәzi Bank tәrәfindәn faiz dәrәcәlәrinin müәyyәn edilmәsi
Milli Bank vә dövlәt tәrәfindәn pulkredit sferasında hәyata keçirilәn tәdbirlәr
dövlәt tәrәfindәn pul tәdavülü әmәliyyatlarının tәnzimlәnmәsi
maliyyә reformaları
dövlәt reformaları

50 Kredit tәdavül dairәsinә kredit pulları çıxarır vә kredit әmәliyyatları hәyata keçirir ki, bu da şәrait
yaradır:

•

tәdavül xәrclәri azaldılsın, pulun dövriyyә sürәti sürәtlәnsin
pulun tәdavülünü sürәtlәndirmәk, bankın faiz dәrәcәsini azaltmaq
xәrclәr azaldılsın, bank mәnfәәti artırılsın
B+D cavabı düzdür
bank faizini aşağı salıb, bank mәnfәәtini artırmaq

51 Kreditlәşmә müddәtinә görә kreditin formaları:

•

qısamüddәtli, uzunmüddәtli xüsusi, ortamüddәtli
qısamüddәtli, ortamüddәtli, uzunmüddәtli, uzunmüddәtli xüsusi
qısamüddәtli, ortamüddәtli xüsusi, uzunmüddәtli
uzunmüddәtli, uzunmüddәtli xüsusi, qısamüddәtli
qısamüddәtli xüsusi, ortamüddәtli, uzunmüddәtli

52 Kreditlәşmә üsuluna görә kreditin formaları:

•

mәhsuldar formada
pul formasında natural formada
mәhsuldar formada, natural formada
pul formasında, mәhsuldar formada
natural formada

53 Bankların üstünlüyü şәraitindә pul vәsaitlәri sahiblәrinin pul borcu necә müәyyәn olunur?

•

bank krediti
bank aktivlәri
bank әmәliyyatları

bank passivlәri+aktivlәri
bank passivlәri

54 Birjada dövriyyәdә olan qiymәtli kağızların satış qiymәti:

•

birja kursu
dividend
birja mәzәnnәsi
mәnfәәt
birja gәliri

55 Bunlardan hansı kredit sәciyyәsi daşıyan xidmәtlәr sırasına aid deyil?

•

lizinq
forfeytinq
faktorinq
xayrinq
marketinq

56 Maliyyә vasitәçisi olub, mәnfәәt qazanan:

•

bank
birja
maliyyә orqanları
yarmarka
auksion

57 Pulkredit siyasәtinin subyekti, hansı ki, müxtәlif metodlarla pul bazarında tәlәb vә tәklifә tәsir
edir:

•

Nazirlәr Kabineti
ölkәnin Mәrkәzi Bankı
Milli Mәclis
ölkәnin Vergi Nazirliyi
ölkәnin Maliyyә Nazirliyi

58 Sәhmdar cәmiyyәtinә kapital kimi müәyyәn miqdarda pul dәyәriylә vә digәr bir hissәsinin
dividend şәklindә olmasına hüquq verәn qiymәtli kağız:

•

qiymәtli kağız
aksiya
pulun dәyәri
dividend
kapital gәliri

59 Şirkәtlәr tәrәfindәn öz debitor borclarının idarә edilmәsi hüququnun banka verilmәsi:

•

faktorinq
lizinq
fors major
fiziki şәxs
hüquqi şәxs

60 Aşağıdakılardan hansılar bank kreditinin formasına aid deyil?
kommersiya krediti

•

istehlak krediti
bank krediti
heç biri
әmanәtlәr

61 Aşağıdakılardan hansı kredit sisteminә aid deyil?

•

kredit hesablaşma münasibәtlәri
bank hesablarında vәsaitlәrin toplanması
kreditlәşmәnin forma vә metodları
heç biri düz deyil
hamısı düzdür

62 Aşağıdakılardan hansı kredit sisteminin әsas hәlqәsinә daxil deyil?

•

ixtisaslaşdırılmış maliyyәkredit sistemi
heç biri aid deyil
Mәrkәzi Bank
hamısı aiddir
kommersiya bankları

63 Aşağıdakılardan hansı kreditin mәnbәyinә aid deyil?

•

müәssisәlәrin hesablaşma hesabındakı vәsait
büdcә sisteminin vәsaitlәri
amortizasiya yığımları
hamısı aiddir
әhalinin gәlirlәri vә yığımları

64 Aşağıdakılardan hansı pulkredit siyasәtinin ümumi metodlarına aiddir?

•

hamısı düzdür
bank krediti әmәliyyatlarının likvidliyinin tәnzimlәnmәsi
uçot (diskont) siyasәti
faiz dәrәcәlәrinin müәyyәnlәşdirilmәsi
açıq bazarlarda әmәliyyatlar

65 Aşağıdakılardan hansılar bank kreditinin formasına aid deyil?

•

әmanәtlәr
bank krediti
kommersiya krediti
heç biri
istehlak krediti

66 Aşağıdakılardan hansılar pulkredit siyasәtinin selektiv metodlarına aid deyil?

•

yuxarıdakılardan hamısı
bank risklәrinin tәnzimlәnmәsi
kreditlәrin müxtәlif növlәri üzәrindә nәzarәt
yuxarıdakılardan heç biri
zәruri ehtiyat normasının tәyin edilmәsi

67 Bank sistemi neçә qrupdan ibarәtdir?
Mәrkәzi Bank, İxtisaslaşmış maliyyәkredit institutları

•

İxtisaslaşmış maliyyәkredit institutları vә Mәrkәzi Bank
Mәrkәzi Bank, Kommersiya bankları
Mәrkәzi Bank, Kommersiya bankları vә İxtisaslaşmış maliyyәkredit institutları
Mәrkәzi Bank,Universal vә İxtisaslaşmış bank

68 Bankın öz müştәrisinә pula olan öhdәliyinin yerinә yetirilmәsi haqqında zәmanәt vermәsi:

•

bank mәktubu
bankın pul sәnәdi
bank öhdәliyi
bank zәmanәti
bank aktivi

69 Bankların üstünlüyü şәraitindә pul vәsaitlәri sahiblәrinin pul borcu necә müәyyәn olunur?

•

bank passivlәri
bank әmәliyyatları
bank krediti
bank passivlәri+aktivlәri
bank aktivlәri

70 Beynәlxalq bank vasitәsilә hansı әmәliyyatlar hәyata keçirilir?

•

beynәlxalq ticarәt, kredit, hesablaşma vә valyuta әmәliyyatları
beynәlxalq ticarәt vә kredit әmәliyyatları
beynәlxalq ticarәt vә valyuta әmәliyyatları
beynәlxalq kredit, ticarәt vә hesablaşma әmәliyyatları
beynәlxalq ticarәt, kredit vә valyuta әmәliyyatları

71 Bunlardan hansı kredit sәciyyәsi daşıyan xidmәtlәr sırasına aid deyil?

•

faktorinq
marketinq
forfeytinq
lizinq
xayrinq

72 Dövlәt tәrәfindәn kreditin yenidәnbölgü funksiyası hansı mәqsәdlәr üçün istifadә olunur?

•

regional vә pul proporsiyalarını tәnzimlәmәk mәqsәdi ilә
pul vә istehsal proporsiyalarını tәnzimlәmәk mәqsәdi ilә
әrazi vә pul proporsiyalarını tәnzimlәmәk mәqsәdi ilә
pul sistemini tәnzimlәmәk mәqsәdi ilә
istehsal vә әrazi proporsiyalarını tәnzimlәmәk mәqsәdi ilә

73 Beynәlxalq hesablaşmaların subyektlәri:

•

ixrac edәnlәr, fermerlәr
banklar, ixrac vә idxal edәnlәr
idxal edәnlәr, sahibkarlar
idxal vә ixrac edәnlәr, sahibkarlar
beynәlxalq banklar

74 Beynәlxalq kredit bazarında istifadә olunan xüsusi növ qiymәtli kağız:
istiqraz vәrәqәsi

•

avrovalyuta
avrokredit
avroistiqraz
varrat

75 Müasir dövrdә kreditin aşağıdakı formalarından biri yanlışdır:

•

sәnaye krediti
kәnd tәsәrrüfatı krediti
dövlәt krediti
beynәlxalq kredit
kommunal kredit

76 Pulkredit (monetar) siyasәtinin mәcburi ehtiyat normalarının tәtbiq edilmәsi, açıq bazarlarda
әmәliyyatlar aparılması vә uçotfaiz metodu vasitәsilә reallaşdırılması:

•

selektiv metod
risk metodu
ümumi metod
normativ metod
hamısı düzdür

77 Tәqdim olunma xarakterinә görә kreditin növlәri:

•

dövlәtlәrarası, bank, dövlәt, kommersiya, ipoteka krediti
dövlәtlәrarası, dövlәt, kommersiya, ipoteka krediti
dövlәtlәrarası, dövlәt, kommersiya istehlak krediti
dövlәtlәrarası, dövlәt, bank, kommersiya, istehlak krediti
dövlәtlәrarası, dövlәt, kommersiya, ipoteka, bank vә istehlak krediti

78 Aşağıdakılardan hansı kredit mexanizminin quruluşuna aid deyil?

•

hamısı düzdür
kredit planlaşması
kreditlәşmәnin obyektlәri
heç biri düz deyil
bank hesablarında vәsaitlәrin toplanması

79 Auksioner vә ehtiyat kapitalı, elәcә dә bölünmәyәn mәnfәәt bankın hansı vәsaitini formalaşdırır:

•

borc vәsaitlәrini
cәlb olunmuş vәsaiti
şәxsi vәsaiti
borc vәsaitlәrini
depozit vәsaitlәrini

80 әmәlәgәlmә mәnbәlәrinә görә beynәlxalq tәdavül dairәsindә olan kapital:

•

birbaşa vә хüsusi
qısamüddәtli vә uzunmüddәtli
dövlәt vә хüsusi
хarici vә хüsusi
borc vә sahibкar

81 İnvestisiya hәcminin artmasına müvafiq olaraq ÜMMun hәcmini göstәrәn rәqәm koefisienti:

•

•

multiplikator
qiymәt indeksi
akselerator
hәyat sәviyyәsi indeksi
hәyat sәviyyәsi göstәricisi

82 Qiymәtli kağızların әldә edilmәsinә yönәldilәn investisiya:

•

müәssisәnin investisiyaları
portfel investisiya
birbaşa investisiya
investorun vәsaiti
dövlәt investisiyası

83 Mәhsul artımı ilә kapital artımı arasında olan nisbәti xarakterizә edәn göstәrici:

•

koeffisient
multiplikator
akselerator
asılılıq
funksiya

84 Milli gәlirin vә tәlәbin yüksәlmәsi sәbәbindәn artan investisiya:

•

sәrbәst (atonom) inflyasiya
portfel investisiyalar
funksional investisiyalar
birbaşa investisiyalar
asılı investisiyalar

85 Sәhm vә uzunmüddәtli öhdәliklәrlә bağlı әmәliyyatları özündә әks etdirәn investisiya:

•

birbaşa investisiyalar
xarici investisiyalar
digәr investisiyalar
transfertlәr
portfel investisiyalar

86 Qiymәtin mümkün olan sәviyyәsindә, istehlakçıların әldә etmәyә hazır olduğu әmtәә vә
xidmәtlәrin miqdarı:

•

mәcmu tәкlif әyrisi AD
mәcmu tәlәb әyrisi AS
mәcmu tәкlif әyrisi AS
mәcmu tәlәb әyrisi AD
LM әyrisi

87 Qiymәtlәrin dәyişmәz sәviyyәsindә mәcmu tәlәbin dәyişmәsinә hansı amillәr tәsir edir?

•

investisiya xәrclәrindә vә xalis ixracda dәyişikliklәr
xalis ixracda dәyişikliklәr
investisiya xәrclәrindә dәyişikliklәr
istehlak yönümlü xәrclәrdә dәyişikliklәr
yuxarıdakılar hamısı düzdür

88 Qәrb iqtisadi әdәbiyyatında ÜMM strukturu elementlәrindәn biri sәhvdir:

•

sahibkarların gәliri
istifadә olunan xәrclәr
amillәr üzrә xәrclәr
әhali xәrclәri
әlavә xәrclәr

89 әmtәәlәrin satışından әldә edilәn pul vәsaiti ilә hәmin әmtәәlәrin satınalınma qiymәtlәrinin cәmi
arasındakı fәrq:

•

ümumi mәhsul
ümumi gәlir
ümumi tәlәbat
ümumi satış hәcmi
ümumi xәrc

90 Xiks vә Xansen tәrәfindәn işlәnmiş әmtәә vә pul bazarının qarşılıqlı asılılıq modeli:

•

“gәlirlәrxәrclәr” modeli
“ford mustanq” modeli
“mәcmu tәlәbmәcmu tәklif” modeli
ADAS modeli
İSLM modeli

91 Qiymәtin mümkün olan sәviyyәsindә, istehlakçıların әldә etmәyә hazır olduğu әmtәә vә
xidmәtlәrin miqdarı:

•

mәcmu tәlәb әyrisi AS
mәcmu tәlәb әyrisi AD
mәcmu tәкlif әyrisi AS
LM әyrisi
mәcmu tәкlif әyrisi AD

92 İnvestisiya hәcminin artmasına müvafiq olaraq ÜMMun hәcmini göstәrәn rәqәm koefisienti:

•

akselerator
hәyat sәviyyәsi indeksi
multiplikator
hәyat sәviyyәsi göstәricisi
qiymәt indeksi

93 Qiymәtli kağızların әldә edilmәsinә yönәldilәn investisiya:

•

investorun vәsaiti
portfel investisiya
dövlәt investisiyası
birbaşa investisiya
müәssisәnin investisiyaları

94 Klassik mәktәbin xüsusiyyәtlәrinә aid deyil:

•

iqtisadi liberalizm
iqtisadiyyatın özözünü tәnzimlәmәmәsi
iqtisadiyyatın dövlәt tәrәfindәn tәnzimlәnmәsi

azad rәqabәt
әmәk dәyәr nәzәriyyәsi

95 İqtisadiyyatın dövlәt tәrәfindәn idarәedilmәsinin hansı prinsiplәri vardır?

•

maraqoyatma
inandırma
hәvәslәndirmә
yuxarıdakılardan hamısı düzdür
mәcburetmә

96 A. Smitin bazar haqqında tәliminin әsas müddәası:

•

görünmәz әl nәzәriyyәsi
әmәk bölgüsü
iqtisadi ehtiyatların mәhdudluğu
yeniliklәrin tәtbiqi
әmәk dәyәr nәzәriyyәsi

97 Klassik mәktәbin iqtisadiyyatın tәnzimlәnmәsi haqqında tәlimi nәyә әsaslanır?

•

dövlәt tәrәfindәn iqtisadiyyatın idarә edilmәsi
iqtisadiyyatın özözünü tәnzimlәmәsi
fiskal
pulkredit
sosial sahәnin

98 İqtisadi inkişafın milli modelinin sәmәrәliliyini әks etdirәn әsas istiqamәtlәrdәn biri:

•

urbanizasiya vәziyyәtinin yaxşılaşdırılması
vaxtdan istifadәnin sәmәrәliliyinin yüksәldilmәsi
әtraf mühitin qorunması
tәhsil vә sәhiyyәnin sәviyyәsinin yüksәldilmәsi
iqtisadi artımın sürәti

99 Iqtisadiyyatın açıqlıq dәrәcәsini tәhlil etmәk üçün iqtisadiyyatın inkişafının hansı әsas
göstәricisindәn ilk növbәdә istifadә olunur:

•

hamısı düzdür
әhalinin hәr nәfәrinә düşәn ixracın hәcmindәn
idxal kvotasından
xarici iqtisadi kvotadan
ixrac kvotasından

100 Sәrbәst iqtisadi zonaların tiplәrindәn biri:

•

birgә müәssisәlәr
transmilli korporasiyalar
emal sәnayesi zonası
kәnd tәsәrrüfatı zonası
iqtisadi vә elmitexniki inkişaf zonası

101 Hansı nәzәriyyәdә müasir kapitalizmin bütün iqtisadi sistemini – planlaşdıran sistemin vә bazar
sisteminin mәcmusu kimi göstәrilir vә müәllif kimdir:
vahid sivilizasiya nәzәriyyәsi, F.Fukuyama

•

postsәnaye cәmiyyәti nәzәriyyәsi, D.Bell
vahid sәnaye cәmiyyәti nәzәriyyәsi, R.Aron
yeni sәnaye cәmiyyәti nәzәriyyәsi, C.Helbreyt
supersәnayelәşmә nәzәriyyәsi, A.Toffeler

102 Müxtәlif ölkәlәrin milli tәsәrrüfatlarının әmәkdaşlıq etmәk yolu ilә onların ya tam vә yaxud
qismәn vahid hala salınması:

•

iqtisadi sistem
iqtisadi tәnzimlәnmә
iqtisadi inteqrasiya
iqtisadi stimullaşdırma
iqtisadi mühit

103 Dövlәtin qarşısında qoyulan mәqsәdlәr, onun sәrәncamında olan vәsaitlәrdәn çox olmamalıdır
nәzәriyyәsi kimә aiddir:

•

P.Samuelson
D.Nort
U.Mitçel
T.Veblen
Y.Tinbergen

104 Ölkәdә әmtәә vә xidmәtlәrin alqısatqısını tәmin edәn, nәğd vә nәğdsiz (ödәmә) formalarda olan
pul vәsaitlәrinin (pul aqreqatlarının) mәcmusu:

•

pul kütlәsi
pul bazası
pula olan tәlәb
pul aqreqatı
pul sistemi

105 Hüquqi şәxslәr, hüquqi şәxslәrlә dövlәt, hüquqi vә fiziki şәxslәr (әhali) arasında maliyyә
әlaqәlәrinin mәcmusu:

•

dövlәt maliyyәsi
maliyyә sistemi
tәsәrrüfat subyektlәrinin maliyyәsi
әhalinin maliyyәsi
maliyyә siyasәti

106 Aşağıdakılardan hansı maliyyәnin funksiyasına aid deyildir:

•

bölüşdürücü
rәqabәtqabiliyyәtlilik
nәzarәt
rәqabәtqabiliyyәtlilik, müdafiәqabiliyyәtlilik
müdafiәqabiliyyәtlilik

107 Daxili vә xarici mәnbәlәr hesabına әvәzsiz verilәn mәqsәdli maliyyә yardımı:

•

büdcә artıqlığı
qrant
sekvestr
büdcә xәrclәri

büdcә federalizmi

108 Dövlәtin vәtәndaşlara, firmalara vә müәssisәlәrә borcu:

•

sәhmlәr üzrә borc
xarici borc
daxili borc
kassa borcu
istiqraz

109 Pula olan tәlәb vә pul tәklifinin qarşılıqlı fәaliyyәti nәticәsindә faiz dәrәcәsinin (pulun qiymәtinin
) müәyyәn edildiyi bazar:

•

pul sistemi
pul kütlәsi
pul bazası
pul tәdavülü
pul bazarı

110 Üzәn kurs şәraitindә:

•

pul siyasәti xarici vә daxili ticarәt balansını nisbi tәnzimlәyir
fiskal siyasәt hәm daxili, hәm dә xarici balansı tәnzimlәmәk üçün nisbi üstünlüyә malikdir
bütün cavablar düzdür
pul siyasәti xarici balansı tәnzimlәmәk üçün nisbi üstünlüyә malikdir
pul siyasәti daxili tarazlığı tәnzimlәmәk üçün nisbi üstünlüyә malikdir, fiskal siyasәt isә xarici balansı
tәnzimlәyir

111 Pul vәsaitlәri fondlarının bölgüsü, yenidәn bölgüsü vә istifadәsi ilә әlaqәdar yaranan münasibәtlәr
sistemi:

•

maliyyә
büdcә
vergi
bank
sığorta

112 Dövlәt büdcәsindәn vә yerli büdcәlәrdәn qanunvericiliklә nәzәrdә tutulan tәlәbatı ödәmәk üçün
ayrılan vәsait:

•

büdcә defisiti
büdcә xәrclәri
büdcә fondları
büdcә profisiti
büdcә gәlirlәri

113 Mövcud dövrdә ölkәdә dövriyyәdә olan ödәmә vәsaitlәrinin mәcmusu yәni tәdavüldә olan pulun
kütlәsi:

•

pul tәklifi
pul bazası
pul kütlәsi
pula olan tәlәb
pul tәklifi multiplikatoru

114 Pul vәsaitlәri fondlarının bölgüsü, yenidәn bölgüsü vә istifadәsi ilә әlaqәdar yaranan münasibәtlәr

sistemi:

•

büdcә
maliyyә
sığorta
bank
vergi

115 İqtisadi tәlükәsizliyin formaları:

•

daxili vә xarici tәhlükәsizlik
iqtisadi vә geopolitik tәhlükәsizlik
siyasi tәlükәsizlik
geopolitik vә daxili tәhlükәsizlik
geopolitik vә xarici tәhlükәsizlik

116 Milli iqtisadiyyatın müstәqilliyini tәmin edәn şәrait vә amillәrin mәcmusu, onun stabilliyi vә
dayanıqlığı, daim yenilәşmә qabiliyyәti vә özütәkmillәşmәsi:

•

iqtisadi tәlükәsizlikdir
iqtisadi artımdır
iqtisadi inkişafdır
iqtisadi sabitlikdir
iqtisadi müstәqillikdir

117 Milli tәhlükәsizliyin tәrkib hissәsi olan iqtisadi tәhlükәsizliyin tәmin olunması o şәraitdә artır ki:

•

böhran fazasında
iqtisadi disproporsiyalar zamanı
tәkrar istehsal şәraitindә
dinamik inkişaf şәraitindә
iqtisadi yüksәliş

118 İnkişaf iqtisadiyyati nәzәriyyәsi inkişaf dövrlәrindәn birini – sәnaye inqilabı yaratmaq üçün ilkin
şәraitin yaradılması vә hәmin prosesin özünün mövcudluğunu mütlәqlәşdirir:

•

yeni sәnaye cәmiyyәt nәzәriyyәsi
inkişaf mәrhәlәsi nәzәriyyәsi
vahid sivilizasiya nәzәriyyәsi
vahid sәnaye cәmiyyәt nәzәriyyәsi
iqtisadi artım mәrhәlәsi nәzәriyyәsi

119 Urbanizasiyanın meydana gәlmәsinin, inkişaf edib qlobal prosesә çevrilmәsinin başlıca
amillәrindәn biri:

•

elmitexniki gerilik
tәbii resursların tükәnmәsi
elmitexniki tәrәqqi
әtraf mühitin qorunması
etnik çәkişmәlәr

120 Con Meynard Keyns neoklassik mәktәbinin görkәmli nümayәndәsidir?

•

Keyns neosintez nәzәriyyәsinin nümayәndәsidir
Keyns neoklassik mәktәbin görkәmli nümayәndәsi deyil

Keyns neoklassik mәktәbin görkәmli nümayәndәsidir
Keyns institusionalizm mәktәbinin nümayәndәsidir
Keyns marjinalizmin nümayәndәsidir

121 İqtisadiyyata dövlәtin müdaxilәsi aşağıdakı problemlәrdәn hansının ilk növbәdә hәlli üçün
vacibdir?

•

yuxarıdakılardan hamısı düzdür
inflyasiyanın güclәnmәsinә yol vermәmәk
inhisarçılığın qarşısının alınması
azad rәqabәtin tәmini
işgüzar fәallığı tәmin etmәk

122 Bazar iqtisadiyyatı şәraitindә iqtisadiyyatın tәnzimlәnmәsi mәqsәdinә aid deyil:

•

iqtisadi artım
iqtisadi sabitlik
istehsal vasitәlәrinin inkişafının üstün artımı
istehlakın artımı
iqtisadi müvazinәt

123 C.M.Keynsin makroiqtisadi tәnzimlәmә nәzәriyyәsinin әsasını nә tәşkil edir?

•

gәlirlәrin artırılması
sәmәrәli tәklif
tәlәbin stimullaşdırılması
ÜDMun artırılması
vergi dәrәcәlәrinin artırılması

124 Dövlәt xәrclәri vә vergi ilә bağlı tәnzimlәmә sistemi:

•

dövlәt siyasәti
fiskal siyasәt
maliyyә siyasәti
iqtisadi tәnzimlәmә siyasәti
pulkredit siyasәti

125 Mövcud sosialiqtisadi sistemi tәsәrrüfatçılıq şәraitinә uyğunlaşdırmaq mәqsәdilә sәlahiyyәtli
dövlәt strukturları tәrәfindәn mәqsәdyönlü vә mәrkәzlәşdirilmiş qaydada hәyata keçirilәn
qanunvericilik, icra vә nәzarәt xarakterli tәdbirlәr sistemi:

•

iqtisadiyyatın dövlәt planlaşdırılması
dövlәt proqramlaşdırılması
dövlәtin iqtisadi siyasәti
hamısı düzdür
iqtisadiyyatın dövlәt tәnzimlәnmәsi

126 Dövlәt tәrәfindәn iqtisadiyyatın idarә edilmәsi prosesindә öz mәqsәdlәrinә nail olmaq üçün
istifadә edilәn strateji vә taktiki tәdbirlәr:

•

iqtisadiyyatın dövlәt tәnzimlәnmәsi
dövlәt proqramlaşdırılması
iqtisadi proqramlaşdırma
iqtisadiyyatın sahә vә regional quruluşu
dövlәtin iqtisadi siyasәti

127 İqtisadiyyatın dövlәt tәnzimlәnmәsi mәsәlәlәrindә keynsçilәrin fikri fәrqlidir vә üç әsas cәrәyana
bölünür:

•

konservativ, klassik vә neoklassik
solçular, marjinal vә neoklassik
solçular (liberal), klassik vә neoklassik
konservativ, marjinal vә neoklassik
solçular (liberal), konservativ vә neoklassiklәr

128 İqtisadiyyatın dövlәt tәnzimlәnmәsinin metodları:

•

mәcburetmә vә iqtisadi
rәqabәtqabiliyyәtlilik vә inzibati
mәqsәdli vә inzibati
dolayı vә mәcburi
inzibati vә iqtisadi

129 C.M.Keyns bazar konsepsiyasında tәnzimlәmә siyasәt kimi nәyi әsas hesab etmişdi?

•

büdcәvergi siyasәti
sosial siyasәt
pulkredit siyasәti
qiymәt siyasәti
xarici ticarәt siyasәti

130 İqtisadiyyatın dövlәt tәnzimlәnmәsinin iqtisadi metodunun formaları:

•

inzibati vә birbaşa
mәqsәdli vә dolayı
inzibati vә dolayı
birbaşa vә dolayı
mәqsәdli vә mәcburi

131 İqtisadi maraqların vә ictimai tәkrar istehsalın normal gedişatının pozulmasına şәrait yaradır:

•

iqtisadi tәhlükә
ölkәdaxili maraqlar
iqtisadi maraq
zәif iqtisadi siyasәt
geopolitik tәhlükә

132 BMT nin statistika komissiyası tәrәfindәn işlәnmiş standart milli hesablar sistemi dünya
praktikasında neçәnci ildәn tәtbiq olunur:

•

1956cı il
1954cü il
1953cü il
1957ci il
1955ci il

133 Dünya birliyinin gәlәcәk sosialiqtisadi tәrәqqisinin mövcud güclәnmәsinә zәrәr yetirә bilәn
tәhlükә:

•

xәstәliklәr
ekoloji fәlakәt

işsizlik
su problemi
texniki tәrәqqi

134 Kredit tәşkilatlarının özlәrinin cari borclarının yerinә yetirә bilmәdiyi vәziyyәt:

•

istehlakçı böhranı
alıcılıq qabiliyyәti böhranı
likvidlilik böhranı
istehsalçı böhranı
ödәniş balansının böhranı

135 Maliyyә münasibәtlәri nәyi әks etdirir?

•

pul vәsaitlәrinin dövlәtlә vәtәndaşları arasında bölgüsü
dövlәt büdcәsinin gәlirlәri vә xәrclәri arasında olan münasibәtlәri
pul vәsaitlәri fondunun yaradılması, bölgüsü vә istifadәsi münasibәtlәrini
dövlәtlә müәssisәlәr arasında pul vәsaitlәrinin bölgüsü münasibәtlәrini
müәssisәlәrin pul vәsaitlәrinin yaradılması üzrә münasibәtlәri

136 Büdcә sistemi vasitәsilә büdcәnin hansı funksiyaları reallaşır:

•

bölüşdürücü, nәzarәtedici
hәvәslәndirici, bölüşdürücü
nәzarәtedici, hәvәslәndirici
tәkrar istehsal, tәnzimlәyici
tәnzimlәyici, nәzarәtedici

137 Maliyyә sisteminin subyektlәrinә görә formaları:

•

dövlәtin (mәrkәzlәşdirilmiş) maliyyәsi, tәsәrrüfat subyektlәrinin maliyyәsi, әhalinin maliyyәsi
müxtәlif sәviyyәli büdcәlәr
dövlәtin valyuta ehtiyatları
qeyridövlәt mülkiyyәtindә olan müәssisәlәrin maliyyәsi
sosial, әmlak vә şәxsi sığorta fondları

138 Dövlәt maliyyәsinin strukturunu müәyyәnlәşdirin:

•

dövlәt büdcәsi, büdcәdәnkәnar fondlar, dövlәt krediti
büdcә, büdcә gәlirlәri, dövlәt büdcәsi
müәssisәnin büdcәsi, yerli büdcә
heç biri düz deyil
büdcә, kredit, büdcә xәrclәri

139 Mülkiyyәt formasına görә maliyyә sistemi:

•

dövlәt mülkiyyәtindә olan müәssisәlәrin maliyyәsi, qeyridövlәt mülkiyyәtindә olan müәssisәlәrin maliyyәsi
әhalinin vә bank müәssisәlәrinin maliyyәsi
tәsәrrüfat subyektlәrinin maliyyәsi
heç biri düz deyil
dövlәtin mәrkәzlәşdirilmiş maliyyәsi

140 Dövlәtin yerli büdcәlәrә vә hüquqi şәxslәrә maliyyә dәstәyinin formaları:

•

büdcә ssudaları, dotasiya, subvensiya, subsidiya
büdcә ssudaları, xәrclәr, subvensiyalar

gәlirlәr, dotasiyalar, subsidiyalar
gәlirlәr, büdcә ssudaları, subvensiya, subsidiya
subvensiya, dotasiya, xәrclәr, büdcә ssudaları

141 Dövlәtin öz vәtәndaşlarına vә hüquqi şәxslәrinә borcu:

•

daxili borc
ortamüddәtli borc
qısamüddәtli borc
heç biri düz deyil
uzunmüddәtli borc

142 Dövlәtin xarici dövlәtlәrә, xarici hüquqi vә fiziki şәxslәrә, beynәlxalq maliyyә tәşkilatlarına
borcu:

•

xarici borc
ortamüddәtli borc
qısamüddәtli borc
heç biri düz deyil
uzunmüddәtli borc

143 Fiskal siyәsәt nә demәkdir?

•

büdcә xәrclәrinin әsas istiqamәtlәrinin müәyyәnlәşdirilmәsi siyasәti
büdcә gәlirlәri vә xәrclәrinin tәnzimlәnmәsi siyasәti
mәcmu tәlәb vә mәcmu tәklifin tәnzimlәnmәsi
vergilәrin mәhdudlaşdırıcı rolu
vergi dәrәcәlәrinin tәnzimlәnmәsi siyasәti

144 Fiskal siyasәtin hansı tiplәri fәrqlәndirilir?

•

dövlәt gәlirlәrinin maliyyәlәşdirilmәsi vә diskression
avtomatik vә diskression
dövlәt xәrclәri vә gәlirlәrinin maliyyәlәşdirilmәsi
avtomatik vә dövlәt xәrclәrinin maliyyәlәşdirilmәsi

145 Gәlir artdıqca tutulan vergilәrin payı azalır:

•

mütәrәqqi vergi
proporsional vergilәr
reqressiv vergilәr
xüsusi vergilәr
sabit vergi

146 Gәlirin dәrәcәsindәn asılı olmayaraq vergi dәrәcәsi sabit qalır:

•

sabit vergilәr
proporsional vergi
xüsusi vergilәr
reqressiv vergilәr
mütәrәqqi vergi

147 Gәlirin hәcmindәn asılı olmayaraq vergitutma vahidi üçün müәyyәn edilmiş mütlәq mәblәğ:

•

proporsional vergilәr
sabit vergilәr

•

reqressiv vergilәr
dolayı vergilәr
mütәrәqqi vergilәr

148 Gәlirlәr artdıqca vergi dәrәcәsi artır:

•

sabit vergilәr
mütәrәqqi vergilәr
reqressiv vergilәr
proporsional vergilәr

149 Mәqsәdli vergilәrә aiddir:

•

vәrәsәlik vә bağışlamadan vergi
qiymәtli kağızlarla әmәliyyatlardan daxil olan vergi
yol fondunun yaradılması
әlavә dәyәr vergisi
gömrük rüsumları

150 Mütәrәqqi vergilәr zamanı gәlir artdığı halda:

•

vergi dәrәcәlәri dәyişkәndir
vergi dәrәcәlәri sabit qalır
vergi dәrәcәlәri artır
vergi dәrәcәlәri aşağı düşür
yuxarıdakıların heç biri düz deyil

151 Tutulma xarakterinә görә vergi dәrәcәlәrini müәyyәnlәşdirin:

•

sabit, dolayı, mütәrәqqi, reqressiv
sabit, proporsional, mütәrәqqi, reqressiv
sabit, dolayı, proporsional, reqressiv
sabit, birbaşa, mütәrәqqi, reqressiv
sabit, birbaşa, proporsional, reqressiv

152 Vergi dәrәcәsi ilә vergi güzәştlәrinin mәcmusuna nә deyilir?

•

vergi payı
vergi rejimi
vergi güzәştlәri
vergiqoyma
vergi dәrәcәsi

153 Vergi ödәyicisi vә vergi daşıyıcısı müxtәlif subyektlәrdir?

•

ümumi vergi
birbaşa vergi
dolayı vergi
xüsusi vergi
azad vergi

154 Vergilәrin qalxması zamanı nә baş verir?
mәcmu tәlәb vә tәklif artır
mәcmu tәklif azalır
mәcmu tәlәb azalır

•

mәcmu tәklif artır
mәcmu tәlәb vә tәklif azalır

155 Verginin funksiyaları:

•

fiskal, bölüşdürücü, әdalәtlilik, nәzarәtedici
fiskal, sosial, gәlirlilik, tәnzimlәyici
fiskal, sosial, tәnzimlәyici, yenidәn bölüşdürücü, nәzarәt
heç biri düz deyil
fiskal, aydınlıq, sosial, tәnzimlәyici, nәzarәtedici

156 Faiz dәrәcәsinin azalması ilә:

•

pul kütlәsinә tәlәb dәyişmir
pul kütlәsinә tәlәb artır
pul kütlәsinә tәlәb azalır
heç biri düz deyil
likvid formada vәsait istәyәnlәrin sayı azalır

157 M0 + hüquqi şәxslәrin hesablaşma hesabında olan pullar + әmanәt banklarında tәlәb olunana
qәdәr olan depozitlәr + kommersiya banklarında olan depozitlәr:

•

pul aqreqatı M3
pul aqreqatı M0
aqreqat L
pul aqreqatı M1
pul aqreqatı M2

158 M2 + depozit sertifikatları + dövlәt qiymәtli kağızları:

•

pul aqreqatı M3
aqreqat L
pul aqreqatı M2
pul aqreqatı M1
pul aqreqatı M0

159 Qısamüddәtli dövrdә fiskal siyasәtin xarici balansa yekun tәsiri bir çox hallarda:

•

kapitalın mobillik dәrәcәsindәn asılıdır
ticarәt balansının defisitliyindәn asılıdır
sәmәrәli pulvergi siyasәtindәn asılıdır
ticarәt balansının profisitliyindәn asılıdır
faiz dәrәcәlәrinin sәviyyәsindәn asılıdır

160 Tәhlilin gedişatında daxili vә xarici sabitliyin problemi öyrәnilәrәk iki fundamental prinsip
işlәnmiş vә iqtisadi siyasәtdә birbirindәn asılı olmayan iki mәqsәd:

•

investisiya vә faiz norması
daxili balans vә xarici balans
idxal vә ixrac
daxili valyuta vә xarici valyuta
vergi vә investisiya

161 Dövlәt borcunun formaları:
xarici borc, uzunmüddәtli borc

•

xarici borc, qısamüddәtli borc
xarici borc, ortamüddәtli borc
uzunmüddәtli borc, xarici borc
daxili borc, xarici borc

162 Aşağıdakı hansı vergi növü birbaşa vergiyә aid deyil?

•

mәnfәәt vergisi
әlavә dәyәr vergisi
gәlir vergisi
әmlak vergisi
fiziki şәxslәrdәn gәlir vergisi

163 Aşağıdakı hansı vergi növü dolayı vergiyә aid deyil?

•

mәnfәәt vergisi
satışdan vergi
aksizlәr
әlavә dәyәr vergisi
gömrük rüsumları

164 Dövlәt büdcәsinin defisiti aşağıdakılardan hansının hesabına maliyyәlәşdirilә bilәr:

•

qızıl ehtiyatdan vәsaitin ayrılması hesabına
dövlәt müәssisәlәrinin mәnfәәti hesabına
әlavә vergilәrin daxil olmasından
müәssisәnin rentabelliyinin artması hesabına
pul emissiyası hesabına

165 Vergi ödәyicisi vә vergi daşıyıcısı eyni subyektdir?

•

ümumi vergilәr
dolayı vergi
birbaşa vergi
xüsusi vergilәr
azad vergilәr

166 Vergi dәrәcәsi hәcmi ilә büdcәyә vergi daxilolmaları hәcmi arasında әlaqәni nümayiş etdirәn
әyri:

•

Lorens әyrisi
Filips әyrisi
Engel әyrisi
Valras әyrisi
Laffer әyrisi

167 M1 + әhalinin әmanәt banklarında olan müddәtli depozitlәri:

•

pul aqreqatı M3
pul aqreqatı M0
pul aqreqatı M1
pul aqreqatı M2
aqreqat L

168 Dövlәt bölmәsi iqtisadi sistemin digәr elementlәri ilә üç vasitә ilә әlaqәdardır. Bunlar:

•

büdcә vasitәsilә, dövlәt alışı vә istiqrazlar vasitәsilә
vergi vasitәsilә, büdcә vasitәsilә, istiqrazlar vasitәsilә
pul vәsaitlәri, vergi vasitәsilә
istiqrazlar vasitәsilә, pul vәsaitlәri vә büdcә vasitәsilә
istiqrazlar vasitәsilә, pul vәsaitlәri, büdcә vasitәsilә

169 Vәtәndaşların, ilk növbәdә әhalinin әn ağır maddi vәziyyәtdә olan tәdbirlәrinin inflyasiyadan,
işsizlikdәn müdafiәsinә yönәldilәn siyasәt:

•

dövlәtin antiinflyasiya siyasәti
dövlәtin sosial siyasәti
dövlәtin iqtisadi siyasәti
heç biri düz deyil
dövlәtin monetar siyasәti

170 Dövlәtin sabitlәşdirmә siyasәtini hәyata keçirmәk üçün istifadә etdiyi üsullar –bu:

•

mәcmu tәlәb vә tәklifin tәnzimlәnmәsi
mәcmu tәlәbin tәnzimlәnmәsi
fiskal, pulkredit vә kombinәlәşdirilmiş
heç biri düz deyil
mәcmu tәklifin tәnzimlәnmәsi

171 әhalinin hәr nәfәrinә düşәn maddi nemәtlәrin vә xidmәtlәrin kәmiyyәt vә keyfiyyәtini әks etdirәn
göstәrici:

•

hәyat göstәricisi
hәyat tәrzi
yaşayış vasitәlәri
әmәk haqqı
hәyat sәviyyәsi

172 24 ili әhatә edәn tsikllәr:

•

uzunmüddәtli tsikllәr
Forrester tsikllәri
Toffer tsikllәri
ortamüddәtli tsikllәr
qısamüddәtli tsikllәr

173 4060 ili әhatә edәn tsikllәr:

•

ortamüddәtli tsikllәr
qısamüddәtli tsikllәr
Toffer tsikllәri
Forrester tsikllәri
uzunmüddәtli tsikllәr

174 712 ili әhatә edәn tsikllәr:

•

qısamüddәtli tsikllәr
uzunmüddәtli tsikllәr
Toffer tsikllәri
Forrester tsikllәri
ortamüddәtli tsikllәr

175 Aşağıdakılardan hansılar iqtisadi tsikl fazalarına aid deyil?

•

büdcә kәsirinin artımı
durğunluq
böhran
canlanma
yüksәliş

176 Aşağıdakılardan hansılar inflyasiyanın sürәtli artım növünә aid deyil?

•

ifrat (hiper)
sürәtli
mülayim
qәfil
gözlәnilәn

177 Birbirini ardıcıl әvәz edәn tsiklin fazalarını iqtisadçılardan kim müәyyәnlәşdirmişdir:

•

D.Kondratyev
Q.Xabler
K.Mitçel
K.Marks
J.Sismondi

178 Xarakterinә görә inflyasiyanın növlәri:

•

hipermülayim
tәlәb vә tәklif
uyğunlaşangözlәnilәn
heç biri düz deyil
açıqgizli

179 İqtisadi böhran, durğunluq, canlanma, yüksәlişin dövrü olaraq tәkrarlanması:

•

iqtisadi tәnәzzül
iqtisadi artım
iqtisadi yüksәliş
iqtisadi böhran
iqtisadi tsikl

180 İqtisadi tsiklin mәzmunu onun daxili qanunauyğunluqlarından asılıdır:

•

qısamüddәtli
endogen faktor
elektik faktor
uzunmüddәtli
ekzogen faktor

181 İqtisadi tsiklin tәbiәti ekzogen vә endogen meyillәrin vәhdәtindәn yaranır:

•

ekzogen faktor
elektik faktor
endogen faktor
hamısı düzdür
heç biri düz deyil

182 İqtisadi tsiklin tәbiәti xarici sәbәblәrdәn asılıdır:

•

elektik faktor
ekzogen faktor
qısamüddәtli
hamısı düzdür
endogen faktor

183 İnflyasiya ilә işsizlik arasında әlaqәni ilk dәfә kim araşdırmışdır?

•

V.Oyken
M.Fridman
O.Filips
K.Marks
C.Keyns

184 İnflyasiya vә işsizliyin nәticәlәri iqtisadiyyatın hansı sәviyyәsinin problemidir:

•

regional iqtisadiyyatın
makroiqtisadiyyatın
qlobal iqtisadiyyatın
dünya iqtisadiyyatının
meqaiqtisadiyyatın

185 İnflyasiyanın әksi olub qiymәtlәrin ümumi sәviyyәsinin davamlı vә ardıcıl olaraq aşağı düşmәsi:

•

qiymәt indeksi
staqflyasiya
deflyasiya
inflyasiya tempi
qiymәtin ümumi sәviyyәsinin dәyişmәsi

186 İnflyasiyanın sәbәblәri hansılardır:

•

istehsalçılar arasında rәqabәtin pozulması
әmәk haqqının әmәk mәhsuldarlığına nisbәtәn üstün artımı
istehsalın sürәtli inkişafı
hamısı düzdür
sabit templi iqtisadi artim

187 İnflyasiya ilә işsizlik arasında әlaqәni ilk dәfә kim araşdırmışdır?

•

O.Filips
K.Marks
C.Keyns
M.Fridman
V.Oyken

188 İnflyasiya vә işsizliyin nәticәlәri iqtisadiyyatın hansı sәviyyәsinin problemidir:

•

meqaiqtisadiyyatın
qlobal iqtisadiyyatın
regional iqtisadiyyatın
dünya iqtisadiyyatının
makroiqtisadiyyatın

189 Artan kapitalla silahlanma vә artan әmәk mәhsuldarlığı daimi kapitalverimi ilә müşayiәt olunur.
Bu:

•

Xarroda görә ETP
Xiksә görә ETP
ETP kapitalqoruyucu tipi
әmәkqoruyucu ETP
neytral ETP

190 Fasilәsiz proses olub cәmiyyәtin inkişafının bütün mәrhәlәlәrindә baş verәn mütәrәqqi
dәyişikliklәri ifadә edir:

•

elmitexniki tәrәqqi
texnoloji tәkmillәşmә
sürәtli inkişaf
elmi nailiyyәtlәr
tәrәqqi

191 Alman tarixi mәktәbinin metodologiyasını klassik mәktәbdәn fәrqlәndirәn cәhәtlәr:

•

iqtisadi hadisәlәrә tarixi mövqedәn yanaşılması
iqtisadi vә qeyriiqtisadi amillәrә üstünlük verilmәsi
siyasi iqtisada milli elm kimi baxılması
bunların hamısı
ictimai mәnafenin şәxsi mәnafedәn üstün tutulması

192 İnflyasiyanın әksi olub qiymәtlәrin ümumi sәviyyәsinin davamlı vә ardıcıl olaraq aşağı düşmәsi:

•

staqflyasiya
qiymәt indeksi
inflyasiya tempi
qiymәtin ümumi sәviyyәsinin dәyişmәsi
deflyasiya

193 İnflyasiyanın sәbәblәri hansılardır:

•

hamısı düzdür
istehsalçılar arasında rәqabәtin pozulması
sabit templi iqtisadi artim
әmәk haqqının әmәk mәhsuldarlığına nisbәtәn üstün artımı
istehsalın sürәtli inkişafı

194 Qısamüddәtli işsizliyә aiddir:

•

mövsümi, friksion
mövsümi, tsiklik
friksion, tsiklik
tsiklik, friksion
struktur, tsiklik

195 Qiymәt artımı vә işsizlik dinamikası arasında qrafik asılılıq:

•

Valras әyrisi
Filips әyrisi
Laffer әyrisi

Engel әyrisi
Lorens әyrisi

196 Qiymәtlәrin ümumi sәviyyәsi durmadan yüksәlir, pulun alıcılıq qabiliyyәti durmadan aşağı enir:

•

xәrclәr inflyasiyası
tәlәb inflyasiyası
gizli inflyasiya
tәklif inflyasiyası
açıq inflyasiya

197 Müasir kapitalizm cәmiyyәtindә istehsal sәviyyәsi ilә mәşğulluğu – istehsal olunan әmtәәlәr,
xidmәtlәr vә uyğun olaraq mәşğulluq sәviyyәsinin ümumi vә mәcmu mәsrәflәrin sәviyyәsindәn
birbaşa asılı olduğunu tәdqiq edәn nәzәriyyәçi:

•

A.Piqu
J.B.Sey
C.Keyns
C.Mill
A.Marşal

198 Uzunmüddәtli işsizliyә aiddir:

•

tsiklik, struktur
friksion, struktur
mövsümi, friksion
tsiklik friksion
mövsümi, tsiklik

199 Yunan sözü olub kuklos tsikl anlayışı:

•

kontur demәkdir
dalğa demәkdir
dövriyyә demәkdir
dövr demәkdir
çevrә demәkdir

200 Aşağıdakı әsәrlәrdәn V.Zombarta aid olanını seçin:

•

"Tәsәrrüfat hәyatının quruluşu"
"Sosializm vә XIX әsrin sosial hәrәkatı"
bunların hamısı
"Alman sosializmi"
"Müasir kapitalizm"

201 İqtisadi tsiklin fazalarına görә fiskal siyasәtin növlәri:

•

pulkredit (monetar siyasәt)
avtomatik fiskal siyasәt
diskresion fiskal siyasәt
büdcәvergi siyasәti
stimullaşdırıcı vә lәngidici fiskal siyasәt

202 Makroiqtisadi siyasәtin әn vacib vәzifәsi:
mәcmu хәrclәrin stabillәşmәsi

•

mәcmu tәкlifin stabillәşmәsi
mәcmu tәlәbin stabillәşmәsi
müvazinәtli qiymәti stabillәşdirmәк
mәcmu tәlәbatın stabillәşmәsi

203 Aşağıdakı kateqoriyalardan hansı sosial plüralizm konsepsiyasının tәrkib hissәsidir?

•

sәrvәt vә kәndli tәsәrrüfatı
konerativ tәsәrrüfat
kapitalizm
bunların hamısı
ictimai tәsәrrüfat

204 İnsanların hәyat sәviyyәsi yüksәk olduqca onların әrzaq mәhsullarına mәsrәflәri nisbәtәn azalır:

•

Qossen qanunu
Sey qanunu
Oyken qanunu
Engel qanunu
Valras qanunu

205 Sosial bazar tәsәrrüfatı ifadәsi ilk dәfә kim tәrәfindәn istifadә olunub?

•

P.Samuelson
A.MyüllerArmak
C.Keyns
K.Marks
M.Fridmen

206 V.Oykenә görә bәşәr cәmiyyәtindә iqtisadiyyatın tipi necә olmalıdır?

•

imperializm
azad, açıq tәsәrrüfat
totalitarizm
mәrkәzdәn idarә edilәn vә mübadilә iqtisadiyyatı
kommunizm

207 Alman tarixi mәktәbinin II mәrhәlәsinin әsas nümayәndәlәri kimdir:

•

K.Marks, F.Engels
B.Zombart, R.Ştolsman, R.Ştammler, A.Amon
V.Roşer, B. Hildebrand, K.Knis
Q.Şmoller, L.Brentano, K.Büxer
F.List, A.Müller

208 Ümidini itirmiş işçi işlәmәk istәyir, ancaq iş yeri axtarmağı dayandırıb:

•

qanunauyğun olaraq minimum әmәк haqqı sәviyyәsindә yardım alır
friкsion işsizliyin hәcmindә nәzәrә alınır
artıq işçi qüvvәsi tәrкibindә hesaba alınmır
gizli işsizlәr sırasındadır
işsizlәrin hәcmindә gözlәyәnlәr sırasındadır

209 Aşağıdakı göstәricilәrdәn hansı yoxsulluğun hәdlәrini xarakterizә etmir?
tәdrici

•

nisbi
mütlәq
xroniki
iqtisadi

210 Indeksasiya tәqaüdçülәrin vә qәrarlaşmış gәlirlәrә malik olan cәmiyyәtin digәr üzvlәrinin hәyat
sәviyyәsinin:

•

normal sәviyyәdә saxlanılması üçün istifadә edilir
aşağı sәviyyәdә saxlanılması üçün istifadә edilir
artan sәviyyәdә saxlanılması üçün istfadә edilir
heç biri düz deyil
üstün sәviyyәdә saxlanılması üçün istifadә edilir

211 Şәxsi yardımçı tәsәrrüfatda yaradılan vә әhalinin şәxsi istehlakına natural şәkildә daxil olan
vәsaitlәrin dәyәrini әks etdirir:

•

nominal gәlirlәr
real gәlirlәr
pul gәlirlәri
natural gәlirlәr
şәxsi sәrәncamda qalan gәlirlәr

212 Alman tarixi mәktәbi nәyi iqtisadi tәhlilin predmeti hesab edirdilәr?

•

tәbii resursları
istehsal vә tәdavül sferasını
istehsal sferasını
әmәk haqqını vә istehsal dairәsini
iqtisadi vә qeyriiqtisadi amillәri

213 Sosial bazar tәsәrrüfatı nәzәriyyәsinin әsas prinsiplәrini kim işlәyib hazırlamışdır?

•

F.Xayek
Y.Şumpeter
V.Oyken
C.Keyns
C.Robinson

214 Sosial bazar tәsәrrüfatı nәzәriyyәsini praktiki olaraq hәyata keçirәn kim olmuşdur?

•

V.Oyken
F.Xayek
L.Erxard
A.Ryustov
L.Mizes

215 Proteksionalizm sәnaye üçün qanundur fikri kimә mәxsusdur?

•

F.List
L.Mizes
V.Oyken
A.Monkretyen
L.Erxard

216 Sosial plüralizm konsepsiyası kimә aiddir:

•

V.Oyken
V.Zombart
A.Ryustov
V.Renke
F.Xayek

217 Azad yarış sosial bazar tәsәrrüfatının әsas elementidir fikri kimә aiddir:

•

L.Erxard
F.Xayek
V.Oyken
A.Ryustov
V.Renke

218 Dövlәtin iqtisadiyyatın depresiya dövründә apardığı siyasәt:

•

monetar siyasәt
tәnzimlәyici siyasәt
stimullaşdırıcı siyasәt
dayanıqlı siyasәt
fiskal siyasәt

219 Dövlәtin sabitlәşdirmә siyasәtini hәyata keçirmәk üçün istifadә etdiyi üsullar –bu:

•

mәcmu tәlәb vә tәklifin tәnzimlәnmәsi
fiskal, pulkredit vә kombinәlәşdirilmiş
mәcmu tәlәbin tәnzimlәnmәsi
mәcmu tәklifin tәnzimlәnmәsi
heç biri düz deyil

220 İqtisadi tsiklin fazalarına görә fiskal siyasәtin növlәri:

•

pulkredit (monetar siyasәt)
stimullaşdırıcı vә lәngidici fiskal siyasәt
büdcәvergi siyasәti
avtomatik fiskal siyasәt
diskresion fiskal siyasәt

221 Makroiqtisadi sabitliyin mәqsәdi:

•

istehsalı genişlәndirmәk
işsizliyin sәviyyәsini sabit saxlamaq
MGin artımı, işsizliyin saxlanılması, xalis ixrac vә qiymәt sәviyyәsi
idxala üstünlük vermәk
idxalla ixrac balansını sabitlәşdirmәk

222 Sosial bazar tәsәrrüfatı anlamı ilk dәfә kimin tәrәfindәn istifadә olunub?

•

A.MyüllerArmak
K.Menger
P.Samuelson
C.Keyns
M.Fridmen

223 Xammal resursları hansı qrupa bölünür:

•

tükәnәn vә tәkrar istehsal olunan resurslara
tükәnmәz resurslara
tükәnәn vә yenilәşәn resurslara
tükәnmәz vә tәkrar istehsal olunan resurslara
tәkrar istehsal olunan vә bәrpa olunan resurslara

224 Cәmiyyәtin iqtisadisosial rifah halını әks etdirәn tәkrar istehsal:

•

geniş vә konyukturlu tәkrar istehsal
konyukturlu tәkrar istehsal
tәnәzzüllü tәkrar istehsal
fәrdi vә ictimai tәkrar istehsal
sadә geniş tәkrar istehsal

225 İctimai istehsalın daim tәkrarlanan әlaqә vә axın formasında yenidәn bәrpası vә tәkrarlanması:

•

intensiv tәkrar istehsal
ictimai tәkrar istehsal
geniş tәkrar istehsal
sadә tәkrar istehsal
fәrdi tәkrar istehsal

226 İctimai tәkrar istehsalın nәticәsi:

•

mәcmu mәhsul
mәcmu gәlir
mәcmu ictimai mәhsul
istehsal olunmuş mәhsulun dәyәrcә ifadәsi
istehsalın milli hәcmi

227 İqtisadi şәraitdәn asılı olaraq istehsalın hәcminin dәyәrcә fәrqli templәrlә tәkrarlanması:

•

sadә tәkrar istehsal
ictimai tәkrar istehsal
tәnәzzüllü tәkrar istehsal
konyukturlu tәkrar istehsal
geniş tәkrar istehsal

228 İstehsalın dәyәrcә daim genişlәnәn hәcmdә tәkrarlanması:

•

geniş tәkrar istehsal
sadә tәkrar istehsal
fәrdi tәkrar istehsal
tәnәzzüllü tәkrar istehsal
konyukturlu tәkrar istehsal

229 1933cü ildә ilk dәfә makroiqtisadiyyat anlayışını işlәtmiş, ekono¬metrikanın banilәrindәn biri,
iqtisadçı – riyaziyyatçı alim:

•

Raqner Fişer
Alfred Marşal
Con Meynard Keyns
Adam Smit

E.Engel

230 Sәnaye istehsalının natamam tsikli, kәnd tәsәrrüfatında yarımfabrikatlar istehsalının üstünlüyü, öz
iqtisadi resursları üzәrindә sәrbәst sәrәncam verә bilmәmәk hansı iqtisadiyyatın xüsusiyyәtlәridir?

•

asılı milli iqtisadiyyatın
qapalı milli iqtisadiyyatın
Açıq milli iqtisadiyyatın
qarışıq milli iqtisadiyyatın
müstәqil milli iqtisadiyyatın

231 Milli iqtisadiyyatın beynәlxalq inteqrasiya sәviyyәsinә görә formaları:

•

asılı vә zәif inkişaf etmiş milli iqtisadiyyat
açıq vә inkişaf etmәkdә olan iqtisadiyyat
açıq vә qapalı milli iqtisadiyyat
qapalı vә sәnaye yönümlü iqtisadiyyat
asılı vә müstәqil milli iqtisadiyyat

232 İqtisadiyyat sahәlәrinin üstün inkişaf xarakterinә görә milli iqtisadiyyatın formaları:

•

sәnaye vә aqrar yönümlü, regional inkişafa üstünlük verәn milli iqtisadiyyat
sәnaye yönümlü, infrastruktur xarakterli milli iqtisadiyyat
sәnaye yönümlü, aqrar yönümlü vә xidmәt sahәlәrinin üstün inkişaf etdiyi milli iqtisadiyyat
aqrar yönümlü, sәnaye yönümlü, infrastruktur xarakterli milli iqtisadiyyat
sәnaye yönümlü, regional xarakterli milli iqtisadiyyat

233 Milli pul vahidi, iqtisadiyyatın mütәrәqqi strukturu, inkişaf dinamizmi, mülkiyyәt azadlığı mühiti
olan milli iqtisadiyyat:

•

qapalı milli iqtisadiyyat
asılı milli iqtisadiyyat
müstәqil milli iqtisadiyyat
qarışıq milli iqtisadiyyat
yarım müstәqil milli iqtisadiyyat

234 Milli iqtisadiyyatın modellәri:

•

sosial vә liberal modeli iqtisadiyyat
liberal milli iqtisadiyyat, inzibati milli iqtisadiyyat, tәnzimlәnәn milli iqtisadiyyat
liberal milli iqtisadiyyat, dövlәt tәrәfindәn tәnzimlәnәn milli iqtisadiyyat, qarışıq modelli milli iqtisadiyyat
heç biri düz deyil
qarışıq iqtisadi model

235 Istehlakın hәcminә tәsir edәn әsas amillәr:

•

yığımın hәcmi, gәlirlәrin sәviyyәsi
alıcının zövqü, psixoloji vә sosioloji amil
gәlirlәrin sәviyyәsi, qiymәtlәrin sәviyyәsi, psixoloji amil
gәlirin sәviyyәsi, alıcının zövqü, qiymәt
qiymәt, alıcının zövqü, gәlirlәrin sәviyyәsi

236 Milli iqtisadiyyatın әsas mәqsәdlәri:

•

iqtisadi sәmәrәlilik, idxalixrac balansının sabitliyi, sosial әdalәt, beynәlxalq dünya tәsәrrüfatına inteqrasiya
mәşğulluq, işsizliyin lәğv edilmәsi, ticarәt balansının sabitliyi

•

iqtisadi artım, mәşğulluğun tәmin olunması, qiymәtlәrin stabillik sәviyyәsi, iqtisadi sәmәrәlilik, tәdiyyә
balansının tarazlığı, cәmiyyәtdә sosial әdalәt
iqtisadi inteqrasiya, milli iqtisadi stabillik, işsizliyin lәğv edilmәsi, xidmәt sahәlәrinin inkişafı
iqtisadi artım, işsizliyin lәğv edilmәsi, ticarәt balansının tarazlığı, sosial әdalәt

237 İl әrzindә istehsal edilmiş mәhsulun dәyәrinin hәmin fondların orta illik dәyәrinә olan nisbәti:

•

fondverimi
fond tutumu
amortizasiya
fond qalığı
amortizasiya norması

238 İstehsal proseslәrinin daimi bәrpası vә tәkrarlanması:

•

geniş tәkrar istehsal
tәkrar istehsal
fәrdi tәkrar istehsal
üç bәnd düzdür
sadә tәkrar istehsal

239 İstehsalın dәyәrcә әvvәlki hәcmdә tәkrarlanması:

•

geniş tәkrar istehsal
konyukturlu tәkrar istehsal
sadә tәkrar istehsal
fәrdi tәkrar istehsal
tәnәzzüllü tәkrar istehsal

240 İqtisadiyyat sahәlәrinin üstün inkişaf xarakterinә görә milli iqtisadiyyatın formaları:

•

sәnaye yönümlü, aqrar yönümlü vә xidmәt sahәlәrinin üstün inkişaf etdiyi milli iqtisadiyyat
c) aqrar yönümlü, sәnaye yönümlü, infrastruktur xarakterli milli iqtisadiyyat
b) sәnaye yönümlü, infrastruktur xarakterli milli iqtisadiyyat
e) sәnaye vә aqrar yönümlü, regional inkişafa üstünlük verәn milli iqtisadiyyat
d) sәnaye yönümlü, regional xarakterli milli iqtisadiyyat

241 Milli iqtisadiyyatın iqtisadi vә siyasi müstәqillik sәviyyәsinә görә formaları:

•

asılı vә müstәqil milli iqtisadiyyat
zәif inkişaf etmiş vә inkişaf etmiş milli iqtisadiyyat
açıq vә qapalı milli iqtisadiyyat
qapalı vә asılı milli iqtisadiyyat
sәnaye yönümlü vә aqrar yönümlü milli iqtisadiyyat

242 Makroiqtisadi subyektlәrin müәyyәnlәşdirilmәsinin әsas kriteriyasi spesifik roldur ki, onlardan
hәr biri iqtisadi fәaliyyәtin tәşkilindә öz rolunu yerinә yetirir. Bu subyektlәrә aiddir:

•

xarici sektor, sahibkarlıq, dövlәt vә ev tәsәrrüfatı sektoru
xarici, dövlәt, aksioner vә sahibkarlıq sektoru
ev tәsәrrüfatı, firma vә dövlәt sektoru
xarici, sahibkar vә aksioner sektor
xarici, ev tәsәrrüfatı, dövlәt sektoru

243 Ev tәsәrrüfatının mәqsәdi:

•

mәnfәәtin maksimumlaşdırılması
rentanın maksimumlaşdırılması
faydalılığın maksimumlaşdırılması
iş qüvvәsinin hәrәkәtinin maksimumlaşdırılması
әmtәә vә xidmәtlәrin istehlakının maksimumlaşdırılması

244 Makroiqtisadi bazarları müәyyәnlәşdirin:

•

әmtәә vә xidmәtlәr, maliyyә, iqtisadi resurslar vә valyuta bazarı
qiymәtli kağızlar, istehlak malları vә xidmәtlәr bazarı
istehlak malları, istehsal vasitәlәri, xidmәtlәr vә maliyyә bazarı
tәlәb, tәklif, valyuta vә xidmәtlәr bazarı
tәlәb vә tәklif, istehsal vasitәlәri, xidmәtlәr vә valyuta bazarı

245 Istehlakın hәcminә tәsir edәn әsas amillәr:

•

gәlirlәrin sәviyyәsi, qiymәtlәrin sәviyyәsi, psixoloji amil
qiymәt, alıcının zövqü, gәlirlәrin sәviyyәsi
alıcının zövqü, psixoloji vә sosioloji amil
gәlirin sәviyyәsi, alıcının zövqü, qiymәt
yığımın hәcmi, gәlirlәrin sәviyyәsi

246 Milli gәlirdәn şәxsi gәlirlәrә keçәrkәn hansılar nәzәrә alınmır?

•

transfert ödәmәlәri
fәrdi vergilәr
müәssisәlәrdәn tutulmuş vergilәr
dolayı vergilәr
sosial sığorta ödәmәlәr

247 Milli hesablar sistemindә (MHC) mülkiyyәtdәn gәlirlәr kateqoriyasına aid edilir:

•

qeyrikorporativ sahibkarlıq sektorunun mәnfәәti
xüsusi sahibkarlıq sektorunun mәnfәәti
koorporativ sahibkarlıq sektorunun mәnfәәti
xirda sahibkarlıq sektorunun mәnfәәti
korporativlәrin mәnfәәti

248 Ölkәnin istehsalının inkişaf dәrәcәsini, onun әhalisinin rifah halını әn real müәyyәn edәn
göstәrici:

•

ümumi milli mәhsul
xalis milli mәhsul
ümumi daxili mәhsul
adambaşına düşәn ümumi milli mәhsul
milli gәlir

249 Tәkrar hesablanmanı aradan qaldırmaq üçün:

•

bütün ictimai mәhsulun ümumi mәblәği kimi
istehlak fondu ilә yığım fondu arasındakı fәrq kimi
mövcud mәhsulların satış qiymәti ilә aralıq mәhsul satışından alınan fәrq
heç biri düz deyil
ümumi mәhsulla aralıq mәhsulun fәrq kimi hesablanan son ictimai mәhsul

250 Bütün iqtisadi subyektlәrin fәaliyyәtinin ümumilәşmiş nәticәsinin predmeti hansı yanaşma üsulu
vasitәsilә öyrәnilir?

•

makroiqtisadi
mezoiqtisadi
mikroiqtisadi
dünya iqtisadiyyatı
meqoiqtisadi

251 Tarixi olaraq makroiqtisadiyyatın predmeti vә metodu nә vaxt formalaşmışdır?

•

XX әsrin 20ci illәri
XIX әsrin 30cu illәri
XX әsrin 30cu illәri
XX әsrin 50ci illәri
XIX әsrin 50ci illәri

252 Makroiqtisadiyyatın yarımsistemi birbirilә üzvi surәtdә bağlı olan sahәlәr kompleksi:

•

makroiqtisadiyyat
mezoiqtisadiyyat
mikroiqtisadiyyat
meqoiqtisadiyyat
qlobal iqtisadiyyat

253 Makroiqtisadi subyektlәrin müәyyәnlәşdirilmәsinin әsas kriteriyasi spesifik roldur ki, onlardan
hәr biri iqtisadi fәaliyyәtin tәşkilindә öz rolunu yerinә yetirir. Bu subyektlәrә aiddir:

•

xarici sektor, sahibkarlıq, dövlәt vә ev tәsәrrüfatı sektoru
xarici, sahibkar vә aksioner sektor
xarici, ev tәsәrrüfatı, dövlәt sektoru
xarici, dövlәt, aksioner vә sahibkarlıq sektoru
ev tәsәrrüfatı, firma vә dövlәt sektoru

254 Makroiqtisadi bazarları müәyyәnlәşdirin:

•

әmtәә vә xidmәtlәr, maliyyә, iqtisadi resurslar vә valyuta bazarı
qiymәtli kağızlar, istehlak malları vә xidmәtlәr bazarı
istehlak malları, istehsal vasitәlәri, xidmәtlәr vә maliyyә bazarı
tәlәb, tәklif, valyuta vә xidmәtlәr bazarı
tәlәb vә tәklif, istehsal vasitәlәri, xidmәtlәr vә valyuta bazarı

255 Ev tәsәrrüfatının mәqsәdi:

•

mәnfәәtin maksimumlaşdırılması
rentanın maksimumlaşdırılması
faydalılığın maksimumlaşdırılması
iş qüvvәsinin hәrәkәtinin maksimumlaşdırılması
әmtәә vә xidmәtlәrin istehlakının maksimumlaşdırılması

256 Sahәlәrin, istehsal növlәrinin vә әrazi komplekslәrinin qarşılıqlı әlaqәli sistemi:

•

milli iqtisadiyyat
әrazi iqtisadiyyatı
sahәlәr kompleksinin mәcmusu

bütün istehsal sahәlәrinin mәcmusu
regional iqtisadiyyat

257 Milli iqtisadiyyatın iqtisadi modellәri:

•

liberal milli iqtisadiyyat, dövlәt tәrәfindәn tәnzimlәnәn milli iqtisadiyyat vә qarışıq iqtisadi modellәr
әnәnәvi vә dövlәt tәnzimlәnmәsi modeli
inzibatiamirlik modeli, liberal vә qarışıq model
heç biri düz deyil
inzibati, qarışıq vә әnәnәvi model

258 Müasir makroiqtisadi modellәşdirmәnin marjinal nümayәndәsi kim idi?

•

U.Cevons
C.B.Klark
L.Valras
A.Marşall
V.Pareto

259 Müasir makroiqtisadiyyatın banisi:

•

C.Keyns
B.Sey
A.Marşal
A.Kondratyev
B.Baverk

260 Müasir makroiqtisadi nәzәriyyәnin banisi:

•

C.Keyns
N.D.Kondratyev
A.Marşal
V.V.Kosova
L.Valras

261 İqtisadi sistem nәzәriyyәsi kim tәrәfindәn işlәnib?

•

U.Rostou
P.Samuelson
K.Marks
A.Marşal
E.Sluçkim

262 Hәr bir ölkәnin milli sәrhәdlәri çәrçivәsindә tәşәkkül tapmış iqtisadiyyat:

•

açıq iqtisadiyyat
qapalı iqtisadiyyat
milli iqtisadiyyat
mikroiqtisadiyyat
mezoiqtisadiyyat

263 Ölkәnin illik mәhsulunu milli gәlirlә eynilәşdirәn klassik siyasi iqtisad mәktәbinin nümayәndәsi:

•

A.Smit
S.Sismondi
D.Rikardo

J.B.Sey
K.Marks

264 Nәticә göstәricilәrini qiymәtlәndirmәk üçün istifadә olunan әsas göstәrici:

•

milli gәlir
xalis milli mәhsul
ümumi mәhsul
milli sәrvәt
ümumi daxili mәhsul

265 Aşağıdakı göstәricilәrdәn hansılar makroiqtisadiyyata aiddir?

•

son bir ildә ölkәdә inflyasiyanın sәviyyәsi 2% tәşkil etmişdir
2001ci ildә AR Dövlәt neft şirkәti tәrәfindәn 8 mln. ton xam neft istehsal olunub
keçәn tәdris ilindә ADİUya 1500 nәfәr tәlәbә qәbul olunub
rentabellik sәviyyәsinin yüksәlmәsi
bu il Bakı şәhәrinin Yasamal rayonunda 500 yeni iş yeri açılıb

266 Makroiqtisadi sәviyyәdә infrastrukturun formaları:

•

istehsal vә sosial infrastruktur
sosial infrastruktur
iqtisadi infrastruktur
yarmarka vә әmtәә bazarı
istehsal infrastrukturu

267 İctimai tәkrar istehsalın formaları:

•

sadә, geniş, konyukturalı vә tәnәzzüllü geniş tәkrar istehsal
tәnәzzüllü vә konyukturalı tәkrar istehsal
sadә vә geniş tәkrar istehsal
tәnәzzüllü sadә vә geniş tәkrar istehsal
konyukturalı sadә vә geniş tәkrar istehsal

268 İctimai tәkrar istehsalın tiplәri:

•

sadә vә tәkrar
ekstensiv, geniş, sadә
geniş, sadә, intensiv
qarışıq, geniş, ekstensiv
ekstensiv, intensiv, qarışıq

269 Makroiqtisadi sәviyyәdә istehsal vә istehlak xarakterli mәhsul vә xidmәtlәr istehsalının daim
tәkrarlanması prosesi:

•

geniş tәkrar istehsal
sadә tәkrar istehsal
ictimai tәkrar istehsal
cavablar düz deyil
fәrdi tәkrar istehsal

270 Milli gәlirin istehlaka getmәyәn hissәsi:

•

ümumi gәlir
ümumi yığım (әmanәt)

•

ümumi daxili mәhsul
mәcmu tәlәb
ümumi xәrclәr

271 Milli sәrvәtin yenilәşmәsinin vә artırılmasının әsas mәnbәyi:

•

milli gәlirdir
ictimai mәhsuldur
daxili mәhsuldur
ixracdır
idxaldır

272 Tәkrar istehsal nәzәriyyәsinin müәllifi kimdir?

•

U.Petti
F.Akvinski
K.Marks
A.Smit
F.Kene

273 Milli iqtisadiyyatın iqtisadi vә siyasi müstәqillik sәviyyәsinә görә formaları:

•

asılı vә müstәqil milli iqtisadiyyat
zәif inkişaf etmiş vә inkişaf etmiş milli iqtisadiyyat
açıq vә qapalı milli iqtisadiyyat
qapalı vә asılı milli iqtisadiyyat
sәnaye yönümlü vә aqrar yönümlü milli iqtisadiyyat

274 İqtisadi inkişaf sәviyyәsinә görә milli iqtisadiyyat:

•

zәif inkişaf etmiş vә inkişaf etmәkdә olan milli iqtisadiyyat
zәif vә yarımasılı inkişaf etmәkdә olan milli iqtisadiyyat
asılı vә inkişaf etmәkdә olan milli iqtisadiyyat
asılı, inkişaf etmәkdә olan milli iqtisadiyyat
asılı vә zәif inkişaf etmәkdә olan milli iqtisadiyyat

275 ÜDM aşağıdakılardan hansılarla sәciyyәlәnir?

•

ÜDM kәmiyyәt ifadәsindә әks olunur
ÜDM dәyәr ifadәsindә әks olunur
ÜDM hәm dәyәr, hәm dә kәmiyyәt ifadәsindә әks olunur
yuxarıda göstәrilәnlәrdәn heç biri düz deyil
hamısı düzdür

276 ÜDM neçә metodla hesablanır?

•

gәlirlәrә görә, xәrclәrә görә, әlavә dәyәrә görә
әmәk haqqına vә istehsal xәrclәrinә görә
sabit vә dәyişәn xәrclәrә görә
ümumi vә dәyişәn xәrclәrә görә
maya dәyәrinә görә

277 ÜDMdan xalis milli mәhsula (XMM) keçmәk üçün nә etmәk lazımdır?
birbaşa vergilәri çıxmaq lazımdır
müstәqim (dolayı) vergilәri cıxmaq lazımdır

•

әsas fondların aşınması dәyәrini ÜDMa әlavә etmәk lazımdır
amortizasiya xәrclәrini çıxmaq lazımdır
xalis investisiya xәrclәrini әlavә etmәk lazımdır

278 ÜDMnin real hәcmini müәyyәn etmәk üçün istifadә olunan qiymәt indeksi:

•

ÜDM deflyatoru
ÜMM deflyatoru
yığım deflyatoru
mәcmu gәlir deflyatoru
qiymәt deflyatoru

279 ÜMMun hesablanması metodları:

•

istehsala görә, xәrclәrin vә gәlirlәrin mәcmusuna görә
istehsalın sәviyyәsi vә xalis milli mәhsula görә
milli gәlirә vә xalis milli mәhsula görә
xәrclәrә vә milli gәlirә görә
gәlirlәrin mәcmusuna görә

280 Ümumi daxil mәhsul nә demәkdir?

•

bütün istehsal edilәn әmtәә vә xidmәtlәrin cәmi
istehlak üçün nәzәrdә tutulmuş bütün hazır mәhsulların kәmiyyәti
bütün satılmış әmtәә vә xidmәtlirn hәcmi
bütün son mәhsul vә xidmәtlәrin bazar dәyәri
heç biri doğru deyil

281 Ümumi daxili mәhsul (ÜDM) vә Ümumi milli mәhsul (ÜMM) hansı metodla hesablanır?

•

hesab vә xәrc metodu
balans metodu
hesab metodu
balans vә gәlir metodu
gәlir, sahә vә xәrc metodu

282 Ümumi milli mәhsul ilә ümumi daxili mәhsul arasında nominal fәrq adәtәn neçә faiz tәşkil edir:

•

milli iqtisadiyyatın qloballaşma vә inteqrasiyası nәticәsindә 1%dәn çox artmağa meyllidir
1%dәn artıq olmur
5%dәn artıqdır
4%dәn artıqdır
6%dәn artıqdır

283 Y=C+İ+NX, burada Y – milli gәlir, C – son istehlak, İ – yığım (investisiya), NX – әmtәә vә
xidmәtlәrin xalis ixracı. Bu:

•

daxili xarici bәrabәrlik modelidir
istehlak vә investisiya funksiyasıdir
investisiyaya nisbәtin gәlirin dәyişmә koefisientidir
gәlirә nisbәtәn investisiyanın dәyişmә koefisientidir
әsas makroiqtisadi bәrabәrlikdir

284 Yeni avadanlığın tәtbiqi nәticәsindә mövcud әmtәәnin istehsalı ilә mәşğul olan işçilәrin sayı 1,5
dәfә azalır, әmәk mәhsuldarlığı isә 3 dәfә artır. Mәhsulun fiziki hәcminin necә dәyişildiyini tapın:

•

•

mәhsulun fiziki hәcmi 2 dәfә artmışdır
mәhsulun fiziki hәcmi 2,5 dәfә artmışdır
mәhsulun fiziki hәcmi 4 dәfә artmışdır
mәhsulun fiziki hәcmi 1,5 dәfә artmışdır
mәhsulun fiziki hәcmi 3,0 dәfә artmışdır

285 Ölkәnin iqtisadi sәrhәdlәrinin mühafizәsi sistemi:

•

gömrük
beynәlxalq ticarәt
xarici ticarәt
gömrük terminalı
gömrük infrastrukturu

286 Yıgım vә istehlakın nisbәti, maddi vә qeyrimaddi istehsal arasında nisbәt

•

sahәlәrarası proporsiyalar
ümumiqtisadi proporsiyalar
ölkәlәrarası proporsiyalar
әrazidaxili proporsiyalar
sahәdaxili proporsiyalar

287 M.Porterin nәzәriyyәsinә әsasәn müasir xarici ticarәtin inkişafını müәyyәnlәşdirәn neçә әsas
parametr vardır:

•

dörd
altı
iki
üç
beş

288 A.Smit beynәlxalq ticarәtin mövcudluğunu vә faydalılığını:

•

müxtәlif ölkәlәrdә mәhsul istehsalındakı orta son hәdd xәrclәrdәki fәrqdә görürdü
müxtәlif ölkәlәrdә mәhsul istehsalındakı ümumi xәrclәrdәki fәrqdә görürdü
müxtәlif ölkәlәrdә mәhsul istehsalındakı son hәdd xәrclәrdәki fәrqdә görürdü
müxtәlif ölkәlәrdә mәhsul istehsalındakı zәruri xәrclәrdәki fәrqdә görürdü
müxtәlif ölkәlәrdә mәhsul istehsalındakı mütlәq xәrclәrdәki fәrqdә görürdü

289 Ixrac tarifi ilә idxal kvotası arasındakı fәrq:

•

kvota daxili bazara xarici mәhsulların axınını mәhdudlaşdırmaq üçün istifadә oluna bilәr, nә vaxt ki, tarifdәn
bu mәqsәd üçün istifadә etmәk olmur
kvota dövlәtә heç vaxt gәlir gәtirmir, nә vaxt ki, tarif belә uduşu tәmin edә bilәr
kvota milli istehsalı xarici rәqabәtdәn daha etibarlı müdafiә edә bilir, nәinki tarif
tarifdәn daxili bazara xarici mәhsulların tam dayandırılması üçün istifadә oluna bilәr, o vaxt ki, kvotadan bu
mәqsәd üçün istifadә oluna bilmәz
tarif dövlәtә heç vaxt gәlir gәtirmir, nә vaxt ki, kvota belә uduşu tәmin edә bilәr

290 A.Smitin vә D.Rikardonun beynәlxalq ticarәtlә bağlı hansı fikirlәri ziddiyyәt tәşkil edirdi?

•

azad xarici ticarәtin zәruriliyi vә mәqsәdyönlülüyü
mәhsul istehsalı ilә әlaqәdar nisbi xәrclәrin hәcminin azaldılması
mәhsul istehsalı ilә әlaqәdar mütlәq xәrclәrin hәcminin azaldılması
әmәk mәhsuldarlığının mütlәq artırılması imkanı
bәzi mәhsulların az xәrclә istehsalının faydalılığı

291 E.Xekşer vә B.Olin ölkәlәr arasında hәm әmtәәlәrin, hәm dә istehsal amillәrinin yerdәyişmәsini
çәtinlәşdirәn mәhdudiyyәtlәri:

•

әdalәtli hesab edirdilәr
idxal vә ixracın zәiflәmәsi kimi qәbul edirdilәr
mәnfi qiymәtlәndirirdilәr
bank faizlәrinin qalxacağını söylәyirdilәr
ölkәyә investisiya qoyuluşlarının çәtinlәşәcәyini bildirirdilәr

292 Müqavilәnin valyuta şәrtlәrinә alternativ seçilmә hüququ nәdir:

•

valyuta şәrti
valyuta hüququ
valyuta opsionu
valyuta sazişi
valyuta sәrbәstliyi

293 Ölkәdә daimi yeri (yaşayışı) olan, iqtisadi agent:

•

korrispondent
diler
nümayәndә
broker
rezident

294 Ölkәnin inkişaf nәticәlәrinin yekununu qiymәtlәndirmәk üçün hansı göstәricidәn istifadә olunur

•

ümumi sәrvәt
ümumi milli gәlir
ümumi milli mәhsul
xalis milli mәhsul
milli gәlir

295 Ölkәnin müәyyәn dövr әrzindә xarici iqtisadi әlaqәlәrinin vәziyyәti haqqında statistik hesabat:

•

mühasibat balansı
ticarәt balansı
statistik hesabat
idxalixrac balansı
ödәniş balansı

296 Gәlirin istehlak edilmәyәn, yığıma yönәldilәn hissәsi:

•

әmanәt
izafi mәhsul
istehlak
gәlirin hәcmi
izafi dәyәr

297 әhali gәlirlәri:

•

milli gәlirin pul, mәhsul vә xidmәtlәr şәklindә ev tәsәrrüfatlarının sәrәncamına keçәn hissәdir
pul gәlirlәrindәn ibarәtdir
әmәk haqqından ibarәtdir
natural gәlirlәrdәn ibarәtdir

nominal vә real gәlirlәrdәn ibarәtdir

298 Gәlirlәrin dәyişmәsinin investisiyaların dәyişmәsindәn asılılığını xarakterizә edәn әmsal:

•

akselerator
multiplikator
investisiya arzusu
yığım etmәk arzusu
istehlakçı arzusu

299 Ümumi iqtisadi tarazlıq nәzәriyyәsinin banisi kimdir?

•

A.Smit
L.Valras
A.Marşall
D.Rikardo
C.Keyns

300 Istifadә edilmә növünә görә investisiyalar:

•

borc vә sahibкar
dövlәt vә birbaşa
dövlәt vә хüsusi
birbaşa vә portfel
dövlәt vә portfel

301 әhali gәlirlәrinin sәviyyәsindәn asılı olaraq indeksasiya sistemindә hansı yanaşma prosesinә
üstünlük verilir?

•

birbaşa yanaşma
diferensial yanaşma
heç biri düz deyil
normal yanaşma
birbaşa yanaşma

302 әhalinin hәr nәfәrinә düşәn maddi nemәtlәrin vә xidmәtlәrin kәmiyyәt vә keyfiyyәtini әks etdirәn
göstәrici:

•

әmәk haqqı
hәyat göstәricisi
hәyat sәviyyәsi
hәyat tәrzi
yaşayış vasitәlәri

303 Tәlәb vә tәklif balansı tam mәşğulluq şәraitindә inflyasiya olmadıqda:

•

heç biri düz deyil
mübadilә kursu siyasәti
beynәlxalq tarazlıq
daxili tarazlıq
xarici tarazlıq

304 Iqtisadi siyasәtin әnәnәvi tәhlil metodu iqtisadi gözlәmәyә adekvat tәsir edә bilmir, bunu müasir
iqtisadi nәzәriyyәdә necә adlandırırlar:
Xiksin tәnqidi

•

Oykenin tәnqidi
Keynsin tәnqidi
Fişerin tәnqidi
Lukasın tәnqidi

305 Mәhsulun qiymәtinin müәyyәn miqdar dәyişmәsi nәticәsindә ona olan tәlәbin hansı miqdarda
dәyişmәsi nәyi göstәrir?

•

tәlәb elastikliyini
qiymәt elastikliyini
tәklifin qiymәtlә bağlı elastikliyini
tәlәbin qiymәtlә bağlı elastikliyini
tәklif elastikliyini

306 Dövlәtin mәcmu tәlәb vә mәcmu tәklifdәn dinamik tarazlığı tәmin etmәk mәqsәdi ilә arzu olunan
mәşğulluq, qiymәt sәviyyәsi vә gәlir artımına tәsiri:

•

dövlәtin, gәlirlәrin artırılması siyasәti
dövlәtin sabitlәşdirmә siyasәti
mәşğulluğun tәmin olunması ilә bağlı siyasәt
dövlәt tәrәfindәn planlaşdırma siyasәti
qiymәtin tәnzimlәnmәsi ilә bağlı siyasәt

307 AS әyrisinin klassik variantı göstәrir ki, uzunmüddәtli dövrdә mәcmu tәlәbin dәyişmәsi:

•

qiymәt sәviyyәsinә tәsir etdiyi кimi mәhsul hәcminә dә tәsir edir
mәhsulun hәcminә tәsir etmir, yalnız qiymәt S sәviyyәsinә tәsir edir
banк faizlәri qiymәt sәviyyәsinә tәsir edir
mәhsulun hәcminә vә qiymәt sәviyyәsinә tәsir etmir
mәhsulun hәcminә tәsir edir, qiymәt sәviyyәsinә yoх

308 әn ümumi mәnada mәcmu tәlәb vә mәcmu tәklif arasında olan iqtisadi tarazlıq nәyi ifadә edir?

•

bazarlarda qiymәtlә tәlәbat arasında olan uyğunluğu
heç biri doğru deyil
dövlәt bölmәsi ilә özәl bölmә arasında olan әlaqәni
cәmiyyәtdә iqtisadi ehtiyatlar vә tәlәbatlar arasında olan uyğunluğu
cәmiyyәtdә sahibkarların mәnafeyi ilә dövlәtin iqtisadi siyasәti arasında olan qarşılıqlı әlaqәni

309 әgәr iki әmtәәnin çarpaz elastiklik әmsalı 1,5 –ә bәrabәrdir sә, onda bu o demәkdir ki,

•

bu әmtәәlәr qarşılıqlı tamamlayandırlar
bu әmtәәlәr qarşılıqlı әvәzedәndirlәr
bir әmtәәnin qiymәti ikinci әmtәәnin qiymәtindәn 1,5 dәfә aşağıdır
bir әmtәәnin qiymәti digәr әmtәәnin qiymәtinә nisbәtәn sürәtlә artır
bir әmtәәyә tәlәb digәr әmtәәyә olan tәlәbә nisbәtәn sürәtlә artır

310 әgәr istehsalın artması böyük vaxt vә resurs mәsrәflәri tәlәb etmirsә, onda:

•

tәklif әyrisi daha dikdir
tәklif әyrisi daha az mailli şәklә malik olur
әmtәәyә tәlәb yüksәk olacaq
әmtәәnin qiymәti sabit olacaq
tәklif qanunu fәaliyyәt göstәrir

311 әgәr mağazanın sahibi qara çörәyin qiymәtini qaldırmaq qәrarına gәlirlә, yerdә qalan mağazalar
da qiymәt әvvәlki kimi qalırsa, on da nәticәdә:

•

mağazanın qara çörәk satışından gәliri aşağı düşәr
mağazanın qara çörәk satışından gәliri dәyişmәz
mağazanın qara çörәk satışında gәliri artar
digәr mağazalarda qara çörәyә tәlәb azalar
bazarda qara çörәyin tәklifi artar

312 İqtisadçıalim, riyaziyyatçı olmaqla bütün bazarlarda azad rәqabәt şәraitindә eyni zamanda nail
olmaq imkanını әsaslandırmışdır:

•

L.Valras
E.Domar
R.Xarrod
C.Keyns
K.Marks

313 İstehsal xidmәtlәrinә olan sәmәrәli tәklif vә sәmәrәli tәlәb xidmәtlәr bazarında tarazlaşır,
sәmәrәli tәklif vә sәmәrәli tәlәb mәhsullar bazarında tarazlaşır, satış qiymәtlәri mәhsuldar
xidmәtlәrdә ifadә olunmuş istehsal xәrclәrinә bәrabәr nәzәriyyә kimindir vә necә adlanır:

•

A.Marşalın fәrdi tarazlıq nәzәriyyәsi
E.Çemberlinin ümumi tarazlıq nәzәriyyәsi
L.Valrasın ümumi iqtisadi tarazlıq nәzәriyyәsi
C.Xiksin fәrdi texnoloji nәzәriyyәsi
C.Klarkın inkişaf edәn sistem daxilindә tarazlıq nәzәriyyәsi

314 Qiymәtlәr vasitәsilә istehsal, istehlak, tәlәb vә tәklif arasında әlaqә qiymәtin hansı funksiyasıdır?

•

tәlәbat vә tәklifin balanslaşdırılması
tәlәbat vә tәlәbin balanslaşdırılması
tәlәb vә tәklifin balanslaşdırılması
rәqabәt
müәssisә qiymәtlәrinin balanslaşdırılması

315 Dövlәtin mәcmu tәlәb vә mәcmu tәklifdәn dinamik tarazlığı tәmin etmәk mәqsәdi ilә arzu olunan
mәşğulluq, qiymәt sәviyyәsi vә gәlir artımına tәsiri:

•

dövlәtin sabitlәşdirmә siyasәti
qiymәtin tәnzimlәnmәsi ilә bağlı siyasәt
dövlәtin, gәlirlәrin artırılması siyasәti
mәşğulluğun tәmin olunması ilә bağlı siyasәt
dövlәt tәrәfindәn planlaşdırma siyasәti

316 Multiplikator göstәrir ki:

•

investisiyanın artması ÜMMun analoji artımına sәbәb olur
investisiyanın artdığı şәraitdә ÜMMun artımı müşahidә olunmur
investisiyanın artması ÜMMun artımında artan effektә sәbәb olur
investisiyanın artımı bazar tarazlığından asılıdır
tәlәb әyrisini sağa istiqamәtlәndirir

317 Paretoya görә ümumi iqtisadi müvazinәtliyin meyarı (kriteriya) nәdir?

•

maksimum faydalılıq
mәcmu faydalılığın açıqlanması
fәrdlәrin vә әhalinin rifah halının yaxşılaşdırılması
fәrdi rifah halının qiymәtlәndirilmәsi
ictimai rifah halının yaxşılaşdırılması

318 Uzunmüddәtli dövrdә iqtisadiyyatda mәhsul buraxılışı müәyyәnlәşir:

•

faiz dәrәcәsinin sәviyyәsi ilә
кapitalın vә әmәyin hәcmi ilә vә hәm dә istifadә olunan teхnologiya ilә
әhalinin seçimi ilә
pul tәкlifi, dövlәt хәrclәrinin sәviyyәsi vә vergilәrlә
qiymәt sәviyyәsinә tәsir ilә

319 Y=C+İ+NX, burada Y – milli gәlir, C – son istehlak, İ – yığım (investisiya), NX – әmtәә vә
xidmәtlәrin xalis ixracı. Bu:

•

daxili xarici bәrabәrlik modelidir
gәlirә nisbәtәn investisiyanın dәyişmә koefisientidir
istehlak vә investisiya funksiyasıdir
investisiyaya nisbәtin gәlirin dәyişmә koefisientidir
әsas makroiqtisadi bәrabәrlikdir

320 әgәr әmtәәyә tәklif vә tәlәb artırsa,onda:

•

tarazlı qiymәt artar
әmtәәnin tarazlı hәcmi azalar
tarazlı qiymәt azalar
heç nә dәyişmәz
әmtәәnin tarazlı hәcmi artar

321 әgәr benzinin qiymәtın artması baş verәrsә, onda bu sәbәb olar:

•

avtomobilin qiymәti artacaq
nәqliyyat xidmәtlәrinin tәklif әyrisinin sağa doğru hәrәkәt edәcәk
nәqliyyat xidmәtlәrinin tәklif әyrisinin sola doğru hәrәkәt edәcәk
nәqliyyat xidmәtlәrinә tәlәbin azalacaq
benizinә tәlәb artacaq

322 әgәr buğda yetişdirәn fermerlәrdәn biri öz mәhsulunu bazar qiymәtindәn aşağı qiymәtlәrә
satmağa başlayarsa, onda bu:

•

qarğıdalının bazar qiymәtini qaldırar
buğdanın bazar qiymәtini aşağı salar
buğdanın bazar qiymәtini qaldırar
bazar qiymәtlәrinә tәsir etmәz
qarğıdalının bazar qiymәtini aşağı salar

323 әgәr çayın qiymәti әhәmiyyәtli şәkildә artırsa limonların qiymәti necә dәyişәr?

•

artar
dәyişmәz qalar
aşağı düşәr
әvvәlcә artar, sonra düşәr
әvvәlcә azalar, sonra artar

324 әgәr dövlәt tütün mәmulatlarına yüksәk vergilәr tәtbiq edirsә, onda tütün mәmulatları bazarında
hansı dәyişikliklәr baş verәr?

•

tarazlı qiymәt artar, tarazlı hәcm dәyişmәz qalar
tarazlı qiymәt artar, tarazlı hәcm aşağı düşәr
dәyişmәz tarazlı qiymәt zamanı tarazlı hәcm aşağı düşәr
hәm tarazlı qiymәt, hәm tarazlı hәcm yüksәlәr
hәm tarazlı qiymәt, hәm dә tarazlı hәcm azalar

325 әgәr iki әmtәә üçün qiymәt üzrә çarpaz elastiklik 2 yә bәrabәrdirsә, onda bu o demәkdir ki,

•

bu әmtәәlәr qarşılıqlı tamamlayandırlar
bir әmtәәnin qiymәti ikinci әmtәәnin qiymәtindәn 2 dәfә aşağıdır
bu әmtәәlәr qarşılıqlı әvәzedәndirlәr
bir әmtәәyә tәlәb digәr әmtәәyә olan tәlәbә nisbәtәn sürәtlә artır
bir әmtәәnin qiymәti digәr әmtәәnin qiymәtinә nisbәtәn sürәtlә artır

326 İnvestisiyanın dәyişmәsindәn asılı olaraq gәlirin dәyişmәsini xarakterizә edәn әmsal:

•

akselerator
multiplikator
investisiya istәyi
әmanәt istәyi
istehlak arzusu

327 İnvestisiya kapitalının optimal hәcmi dedikdә:

•

mövcud texnologiya maksimum gәliri tәmin edir
mövcud texnologiya intensivliyi artırır
mövcud texnologiya әmәk mәhsuldarlığını artırır
mövcud texnologiya istehlakın hәcmini artırır
mövcud texnologiya mәhsulun maya dәyәrini aşağı salır

328 İnvestisiyanın hәcm vә dinamikasına tәsir edәn amillәr:

•

ümumi daxili mәhsulun real hәcminin dәyişmәsi
xalis mәhsulun real hәcminin dәyişmәsi vә faiz dәrәcәsi
milli gәlirin real hәcminin dәyişmәsi vә real faiz dәrәcәsi
hamısı düzdür
mәcmu ictimai mәhsulun real hәcminin dәyişmәsi

329 Xarici borc kapitalının cәlb olunması vә qızıl valyuta ehtiyatları hesabına ödәniş balansının mәnfi
qalığının sistematik olaraq örtülmәsi:

•

likvidliyin böhranı
alıcılıq qabiliyyәtinin böhranı
ödәniş balansının böhranı
istehsalçı böhranı
valyuta böhranı

330 Müqavilәnin valyuta şәrtlәrinә alternativ seçilmә hüququ nәdir:

•

valyuta şәrti
valyuta hüququ
valyuta opsionu

valyuta sazişi
valyuta sәrbәstliyi

331 Müvazinәt qiymәti vә valyutanın bazar qiymәti – bu valyuta bazarında valyuta tәklifinin
mübadilә kursudur ki:

•

onun qiymәtini müәyyәnlәşdirir
ona olan tәlәbә bәrabәrdir
maliyyә bazarını tәnzimlәyir
qiymәtli kağızlar bazarını tәnzimlәyir
qiymәtli kağızların dәyәrini müәyyәnlәşdirir

332 Deviz bazarında tәlәb vә tәklifin qarşılıqlı fәaliyyәti nәticәsindә formalaşan valyuta kursu:

•

müәyyәnlәşmiş valyuta kursu
üzәn valyuta kursu
müvazinәtli valyuta kursu
tәnzimlәnәn valyuta kursu
beynәlxalq valyuta kursu

333 Maraqlı olan ölkәlәrin beynәlxalq razılıq nәticәsindә öz ölkәlәrinin valyutalarının mübadilәsinin
nisbәtini tәnzimlәmәk mәqsәdi ilә müәyyәn sәviyyәdә vә müәyyәn proporsiyalar hәddindә hәyata
keçirdiyi kurs:

•

müvaziәntli valyuta kursu
mütlәq müәyyәnlәşdirilmiş valyuta kursu
üzәn valyuta kursu
tәnzimlәnәn valyuta kursu
beynәlxalq valyuta kursu

334 Adәtәn geniş yayılmış üçüncü valyutaya münasibәtdә valyuta kursunun iki valyuta kursu
әsasında hesablanması necә müәyyәn olunur:

•

“spot” kurs
“kros” kursu
alıcı kursu
“Forvard” kursu
satıcı kursu

335 İşlәnmә qaydasına görә valyutanın növlәri:

•

qismәn vә çevrilmәz valyuta
tam, qismәn vә çevrilmәz valyuta
tam vә çevrilmәz valyuta
tam vә qismәn çevrilәn valyuta
tam çevrilәn valyuta

336 Valyuta sisteminin xarici elementi:

•

qiymәtli kağız
order
pul
çek
valyuta

337 Yalnız bir ölkә daxilindә tәtbiq edilәn valyuta:

•

kollektiv valyuta
çevrilmәz valyuta
çevrilәn valyuta
yerli valyuta
qismәn çevrilәn valyuta

338 Açıq iqtisadiyyatda stabillәşmә siyasәtinin strateji mәqsәdi:

•

“ikili tarazlığı” әldә etmәk tam mәşğulluq şәraitindә ümumi tarazlıq
statistik hesabat – satış vә maliyyә әmәliyyatları
cari ödәnişlәrin qalığı – xalis ixrac
әmtәә vә xidmәtlәrin beynәlxalq mübadilәsi
idxalixracın tarazlığı

339 Mәrkәzi Bankın valyuta ehtiyatları balansının vә tәdiyyә balansının saldosunun mәcmusu
(hәmişә) bәrabәrdir:

•

0
+1
–1
1

340 Ölkәlәr arasında maliyyә vә ticarәt әmәliyyatları aparılması prosesindә bazar formalaşır ki,
burada milli valyutaların mübadilәsi nәticәsindә onların mübadilә kursu müәyyәnlәşir ki, bu da:

•

maliyyә bazarıdır
qiymәtli kağızlar bazarıdır
pul bazarıdır
deviz bazarıdır

341 Dövlәtin tәnzimlәnmәyәn deviz (valyuta) bazarında milli valyutanın kursu hansı mexanizmin
vasitәçiliyi ilә müәyyәnlәşir?

•

gәlirlәrin sәviyyәsi
tәlәb vә tәklifin
tәlәbattәlәb
investisiyaların hәcmi
tәlәbattәklif

342 İşlәnmә qaydasına görә valyutanın növlәri:

•

tam, qismәn vә çevrilmәz valyuta
tam vә qismәn çevrilәn valyuta
tam çevrilәn valyuta
qismәn vә çevrilmәz valyuta
tam vә çevrilmәz valyuta

343 Müvazinәt qiymәti vә valyutanın bazar qiymәti – bu valyuta bazarında valyuta tәklifinin
mübadilә kursudur ki:
qiymәtli kağızların dәyәrini müәyyәnlәşdirir
maliyyә bazarını tәnzimlәyir

•

onun qiymәtini müәyyәnlәşdirir
qiymәtli kağızlar bazarını tәnzimlәyir
ona olan tәlәbә bәrabәrdir

344 Deviz bazarında tәlәb vә tәklifin qarşılıqlı fәaliyyәti nәticәsindә formalaşan valyuta kursu:

•

beynәlxalq valyuta kursu
müvazinәtli valyuta kursu
müәyyәnlәşmiş valyuta kursu
tәnzimlәnәn valyuta kursu
üzәn valyuta kursu

345 Maraqlı olan ölkәlәrin beynәlxalq razılıq nәticәsindә öz ölkәlәrinin valyutalarının mübadilәsinin
nisbәtini tәnzimlәmәk mәqsәdi ilә müәyyәn sәviyyәdә vә müәyyәn proporsiyalar hәddindә hәyata
keçirdiyi kurs:

•

beynәlxalq valyuta kursu
üzәn valyuta kursu
müvaziәntli valyuta kursu
tәnzimlәnәn valyuta kursu
mütlәq müәyyәnlәşdirilmiş valyuta kursu

346 Adәtәn geniş yayılmış üçüncü valyutaya münasibәtdә valyuta kursunun iki valyuta kursu
әsasında hesablanması necә müәyyәn olunur:

•

alıcı kursu
“Forvard” kursu
satıcı kursu
“kros” kursu
“spot” kurs

347 Xarici borc kapitalının cәlb olunması vә qızıl valyuta ehtiyatları hesabına tәdiyyә balansının
mәnfi qalığının sistematik olaraq örtülmәsi:

•

valyuta böhranı
tәdiyyә balansının böhranı
likvidliyin böhranı
istehsalçı böhranı
alıcılıq qabiliyyәtinin böhranı

348 Bu qiymәtlәrdәn hansı dünya bazarında mövcud deyil?

•

kömәk proqramı üzrә qiymәtlәr
sәrbәst çevrilәn vә qismәn çevrilәn qiymәtlәr
adi kommersiya әmәliyyatları vә ödәmәlәri üçün olan qiymәtlәr
pәrakәndә satış qiymәtlәri
klirinq razılıqları üzrә qiymәtlәr

349 Ölkәlәr arasında әmәk bölgüsünün, burada bir sahә vә ya müәssisәdә müәyyәn mәhsul
istehsalının cәmlәnmәsi ilә xarakterizә olunan istehsalın tәşkili forması:
regional ixtisaslaşma
müәssisәdaxili ixtisaslaşma
ixtisaslaşma
sahәlәrarası beynәlxalq ixtisaslaşma

•

•

beynәlxalq ixtisaslaşma

350 Dövlәtlәrarası vә ya hökumәtlәrarası ticarәt müqavilәlәri әsasında müәyyәn edilәn qiymәtlәr:

•

kontrakt qiymәtlәri
tәdavül qiymәtlәri
müqavilә qiymәtlәri
dünya qiymәtlәri
ticarәt qiymәtlәri

351 Bir ölkәyә әmtәә gәtirilmәsinin vә ya oradan çıxarılmasının qadağan edilmәsi:

•

vergi qadağası
embarqo
bonus
gömrük qadağası
realizәnin olmaması

352 Beynәlxalq әmәk bölgüsünün әn mühüm formaları vә әsas elementlәri:

•

kooperasiyalaşdırma vә mәrkәzlәşmә
ixtisaslaşma vә kooperasiyalaşdırma
tәmәrküzlәşmә
tәmәrküzlәşmә vә mәrkәzlәşmә
mәrkәzlәşmә vә ixtisaslaşma

353 Xarici iqtisadi siyasәt Azәrbaycanda neçә istiqamәtdә hәyata keçirilir?

•

xarici ticarәt, investisiya, xarici yardım, ödәniş balansı
xarici ticarәt vә ödәniş balansı
xarici ticarәt siyasәti
xarici investisiya siyasәti
xarici ticarәt, investisiya, xarici ticarәt ödәnişi

354 Müxtәlif ölkәlәrin fiziki vә hüquqi şәxslәri arasında mövcud olan tәsәrrüfat әlaqәlәri:

•

kapitalın beynәlxalq hәrәkәti
ölkәnin beynәlxalq investisiya mövqeyi
beynәlxalq әmәk bölgüsü
beynәlxalq inteqrasiya
beynәlxalq iqtisadi münasibәtlәr

355 Xarici müvazinәt dәyişikliklәrinin daxili müvazinәtdә әks olunmasını iafdә edәn model:

•

xarici tarazlıq modeli
xariciorta tarazlıq modeli
daxiliorta tarazlıq modeli
daxili tarazlıq modeli
daxilixarici tarazlıq modeli

356 Ölkәnin xalis ixracı, yәni cari әmәliyyatlar üzrә mәnfi saldo göstәrir ki:

•

ölkәnin xarici investisiyalardan әldә etdiyi gәlir
ölkәdә xarici investisiyalar azalmışdır
ölkәdә xarici investisiyalar artmışdır
ölkә xarici investisiyalardan imtina edir

ölkә xarici investisiyaları planlaşdırır

357 Açıq iqtisadiyyatın tәhlili zamanı istifadә olunan, idxalla ÜDM vә idxalla daxili istehlak
arasındakı nisbәti ifadә edәn göstәrici:

•

xarici ticarәt dövriyyәsinin hәcmi
ölkә idxalının hәcmi
xarici ticarәt kvotası
heç biri düz deyil
idxal kvotası

358 Aşağıdakılardan hansı dünya tәsәrrüfatının subyektlәrinә daxildir?

•

dövlәt vә onun milli iqtisadiyyatı
dünya işçi qüvvәsi bazarı
dünya kapital bazarı
beynәlxalq maliyyәkredit sistemi
beynәlxalq valyuta sistemi

359 BMTnin metodikası üzrә dünya ölkәlәrinin tәsnifat göstәricilәrindәn biri:

•

ixrac hәcmi
insan potensialının inkişafına görә ömür müddәti
ümumi iqtisadi müvazinәtin tәmin olunması
xarici borcun sәviyyәsi
coğrafi amillәr

360 Ödәniş balansında yardım formasında göstәrilәn әmtәә vә xidmәtlәrin dәyәri neçә dәfә әks
olunur?

•

dörd dәfә
bir dәfә
iki dәfә
әks olunmur
üç dәfә

361 Ayrıayrı ölkәlәr arasında müstәqillik, bәrabәrlik, birbirinin daxili işinә qarışmamaq vә tәrәflәrin
qarşılıqlı sәmәrә prinsipi әsasında müxtәlif iqtisadi vә elmitexniki әlaqәlәrin obyektiv inkişafı:

•

beynәlxalq tәdiyyә vasitәsi
beynәlxalq iqtisadi әmәkdaşlıq
beynәlxalq әmәk bölgüsü
beynәlxalq kredit
beynәlxalq lizinq

362 Ölkәnin iqtisadi sәrhәdlәrinin mühafizәsi sistemi:

•

gömrük infrastrukturu
beynәlxalq ticarәt
xarici ticarәt
gömrük terminalı
gömrük

363 Iqtisadiyyatın açıqlıq dәrәcәsini tәhlil etmәk üçün iqtisadiyyatın inkişafının hansı әsas
göstәricisindәn ilk növbәdә istifadә olunur:

•

әhalinin hәr nәfәrinә düşәn ixracın hәcmindәn
xarici iqtisadi kvotadan
ixrac kvotasından
hamısı düzdür
idxal kvotasından

364 Xarici ticarәt dövriyyәsinin ÜDMa nisbәtәn elastiklik әmsalı:

•

idxala tәklifin elastikliyi
idxala tәlәbin elastikliyi
milli iqtisadiyyatın açıqlığının meyarı
ixraca tәklifin elastikliyi
ixraca tәlәbin elastikliyi

365 Milli hesablar sistemindә bütün gostәricilәr nәyә әsasәn hesablanır:

•

heç biri düz deyil
istehsalın artım tempinә görә
cari ilin bazar qiymәtlәrinә әsasәn
hamısı düzdür
keçәn ilin bazar qiymәtinә görә

366 Şәxsi gәlirdәn birbaşa gәlirlәrin umumi mәblәğinin çıxılması yolu ilә müәyyәnlәşәn gәlir:

•

dövlәt büdcәsinә keçәn gәlir
şәxsi gәlir
sәrәncamda qalan gәlir
hamısı düzdür
sahibkar gәliri

367 Ümumi milli mәhsul deflyatoru vә ümumi daxili mәhsul deflyatoru istifadә olunur:

•

real kәmiyyәtdәn nominal kәmiyyәtә keçmәdә yenidәn hesablanmasında
nominal kәmiyyәtin yenidәn hesablanmasında
nominal kәmiyyәtin reala keçmәsindә yenidәn hesablanmasında
qiymәtin ümumi sәviyyәsi hesablandıqda
real kәmiyyәtin yenidәn hesablanmasında

368 Cari ildә yaradılmış (istehsal olunmuş) bütün әmtәә vә xidmәtlәrin fiziki hәcminin mәcmusu
kimi müәyyәnlәşir, bu:

•

gәlirlәr üzrә ÜDMun hesablanması
qiymәtlәrin ümumi sәviyyәsidir
istehsalın real hәcmidir
ümumi mәnfәәtdir
cari bazar qiymәtlәridir

369 Ölkәnin xalis ixracı, yәni cari әmәliyyatlar üzrә müsbәt saldo göstәrir ki:

•

ölkә xarici ölkәyә verilәcәk kredit faizini artırır
ölkә xarici investisiya qoyuduşunu planlaşdırır
ölkә xarici ölkәlәrdә investisiyaların artırıb
ölkәni xaricdәn alacağı kredit faizi tәmin etmir
ölkә xarici ölkәyә investisiya qoyuluşunu azaldıb

370 Beynәlxalq ticarәtin istәnilәn iştirakçısı elә mәhsulların ixracına çalışmalıdır ki, onların
istehsalında hәmin ölkә tәrәf müqabillәrinә nisbәtәn üstünlüyә malik olduğu istehsal amillәrindәn
intensiv istifadә etsin konsepsiyasının müәlliflәri:

•

XekşerOlin
SmitRikardo
RikardoOlin
SmitOlin
OlinLeontyev

371 Aşağıdakılardan hansı dövlәtin iqtisadi tәnzimlәmә funksiyasına daxil deyildir?

•

gәlir vә sәrvәtlәrin yenidәn bölüşdürülmәsi
işsizliyin vә inflyasiyanın tәnzimlәnmәsi
rәqabәtin qorunub saxlanması
rәqabәtin qorunması vә gәlirlәrin yenidәn bölgüsü
büdcә gәlirlәri vә xәrclәri nisbәtinin tәnzimlәnmәsi

372 İnhisarlaşdırma, ekoloji problemlәr, cәmiyyәtin resurslarının qeyrisәmәrәli bölüşdürülmәsi,
ictimai mәhsulun istehsalının zәruriliyi, gәlirlәrin bölüşdürülmәsindә qeyribәrabәrlik, dünya
bazarlarında rәqabәtin güclәnmәsi dövlәtin iqtisadiyyata müdaxilәsinin:

•

dövlәtin iqtisadiyyata müdaxilәsinin qanuni bazasıdır
dövlәtin iqtisadiyyatın tәnzimlәnmәsi şәrtidir
dövlәtin funksiyasıdır:
dövlәtin iqtisadiyyata müdaxilәsinin iqtisadi alәtidir
dövlәtin iqtisadiyyata müdaxilәsinin sәbәblәridir

373 Dövlәtin iqtisadi siyasәtinin әsas istiqamәtlәri:

•

fiskal, moneta rvә keynsçi
mәşğulluq, antiinflyasiya, pulkredit siyasәti
valyuta, idxalixrac, sosial vә xarici iqtisadiyyat
xariciiqtisadi, pulkredit siyasәti
pulkredit, fiskal, sosial vә xarici iqtisadi siyasәt

374 İqtisadiyyatın dövlәt tәnzimlәnmәsinin nәzәrikonseptual әsasları:

•

marjinal, keynsçi vә neokeynsçi konsepsiyalar
klassik, neoklassik vә marjinal konsepsiyalar
klassik, monetar, keyns konsepsiyaları
marjinal, klassik vә keynsçi konsepsiyalar
neoklassik, keynsçi vә monetar konsepsiyalar

375 Aşağıdakılardan hansılar iqtisadiyyatın dövlәt tәrәfindәn tәnzimlәnmәsi üsuluna aid deyil?

•

hamısı düzdür
dolayı iqtisadi tәnzimlәmә
birbaşa inzibati tәnzimlәmә
heç biri düz deyil
qısa müddәtli tәnzimlәmә

376 M.Fridman iqtisadiyyatın tәnzimlәnmәsindә hansı amilә üstünlük vermişdir?
sosial siyasәtә

•

büdcәvergiyә
xarici iqtisadi
qiymәt siyasәtinә
pulkreditә

377 Keynsçiliyin hansı istiqamәti iqtisadiyyatın dövlәt tәnzimlәnmәsindә әsas mәsәlә kimi mәnfәәtin
maksimumlaşdırılması vә iqtisadiyyatın konservativ strukturlarının saxlanılmasını tәklif edir:

•

klassik istiqamәt
neoklassik istiqamәt
sol keynsçilәr (liberallar)
hamısı düzdür
keynsçiliyin konservativ istiqamәti

378 İqtisadiyyatın dövlәt tәnzimlәnmәsinin formaları:

•

vergi, pulkredit vә sosial tәnzimlәnmә
pulkredit, sosial iqtisadi tәnzimlәnmә
hüquqi, rәqabәtqabiliyyәtlilik, әdalәtli tәnzimlәnmә
qiymәtlәr, pulkredit vә sosial tәnzimlәnmә
hüquqi, maliyyәiqtisadi vә sosial  iqtisadi tәnzimlәnmә

379 İqtisadiyyatın dövlәt tәnzimlәnmәsinin tiplәri:

•

indikativ planlaşma, liberal vә inzibati metod
tam liberal, tәsәrrüfatın idarә edilmәsindә dövlәtin inhisarı
dövlәt vә bazar tәnzimlәnmәsinin vәhdәtinin müxtәlif variantları
indikativ planlaşdırma, tam inhisarçılıq
tam liberal, tәsәrrüfatın idarә edilmәsindә dövlәtin inhisarçılığı, dövlәt vә bazar tәnzimlәnmәsinin müxtәlif
variantları

380 Göstәrilәnlәrdәn hansı bazar iqtisadiyyatı şәraitindә iqtisadiyyatın dövlәt tәnzimlәnmәsinin
istiqamәtinә aid deyil?

•

yuxarıdakılardan hamısı iqtisadiyyatın dövlәt tәnzimlәnmәsinin istiqamәtlәridir
qiymәt tәnzimlәnmәsi
büdcә tәnzimlәnmәsi
heç biri düz deyil
әtraf mühitinin qorunmasının dövlәt tәnzimlinmәsi

381 Dövlәtin antitsiklik tәnzimlәnmәsinә aid deyildir:

•

iqtisadi tsiklin sinxronlaşdırılması
pulkredit vasitәsilә
vergibüdcә alәtlәrindәn istifadә etmәk
xarici iqtisadi әlaqәlәrin genişlәndirilmәsi
işgüzar fәallığın stimullaşdırılması

382 İqtisadiyyatın dövlәt tәrәfindәn tәnzimlәnmәsinin iqtisadi metodlarına aid deyil:

•

qiymәt siyasәti
büdcәvergi mexanizmlәri vasitәsilә tәnzimlәmә
müәssisә vә şirkәtlәri iş qüvvәsi ilә tәmin etmәk
sosial siyasәt
kreditpul formasında tәnzimlәmә

383 Bazar iqtisadi sistemindә dövlәtin iqtisadi vәzifәlәrinә aid deyil:

•

iqtisadiyyatın sabitlәşdirmәsi
rәqabәtin qorunub saxlanması
bazar sisteminin sәmәrәli fәaliyyәtinә şәrait yaradan ictimai mühitin vә hüquqi bazanın tәmin edilmәsi
istehsal olunmuş mәhsulların bölgüsünü hәyata keçirmәk
gәlir vә sәrvәtlәrin yenidәn bölgüsü

384 Sәnayelәşmә böhranının aradan qaldırılmasının әn mühüm amilini Bell hәm postsәnaye meyllәri
nin inkişafında, hәm dә:

•

dini vә psixoloji amillәrdә görürdü
әmәk mәhsuldarlığının artırılmasında görürdü
tәlәb vә tәklifin texnoloji sәviyyәsindә görürdü
kapitalın tәrkibinin elmtutumluluğunda görürdü
mәdәniyyәt vә dinin birliyindә görürdü

385 "İnkişaf iqtisadiyyati nәzәriyyәsi müxtәlif ölkәlәrin sәnayelәşmәsinin gedişindә onlar üçün yeni
sәnaye cәmiyyәtinin formalaşacağını vә burada sovet vә qәrb sistemlәri onların növlәridir" – deyәn
nәzәriyyәni müәyyәnlәşdirin:

•

postsәnaye cәmiyyәti nәzәriyyәsi
iqtisadi artım mәrhәlәsi nәzәriyyәsi
supersәnayelәşmә nәzәriyyәsi
vahid sәnaye cәmiyyәti nәzәriyyәsi
yeni sәnaye cәmiyyәti nәzәriyyәsi

386 Beynәlxalq immiqrantlar neçә kateqoriyaya ayrılır:

•

qeyrileqal, qaçqınlar, kontrakt üzrә işlәyәnlәr
qeyrileqal, sığınacaq istәyәn, kontraktlı
gizli yolla gәlәn, kontrakt üzrә işlәyәn
qaçqınlar, sığınacaq istәyәnlәr, qeyrilaqel immiqrantlar, kontrakt üzrә işlәyәnlәr, ölkәyә gizli yolla gәlәnlәr
gizli yolla gәlәn, qaçqınlar vә leqal olan

387 Dünya tәsәrrüfatının strukturuna bunlardan hansı daxildir?

•

tәdiyyә balansının tәmin olunması
mülkiyyәtin iqtisadi reallaşması
transmilli korporasiyalar
mәhsuldar qüvvәlәrlә istehsal münasibәtlәri arasında olan ziddiyyәtlәrin hәlli
elmitexniki tәrәqqinin sürәtli inkişafı

388 Qlobal iqtisadiyyatın әsas göstәricilәrindәn biri olub, әhali faizi, hansı ki, gәlirlә vә istehlak
sәviyyәsi ilә әlaqәdardır, bu:

•

istehsalın artımı
yoxsulluq
xәstәlik
beynәlxalq әmәk bölgüsü
әtraf mühitin çirklәnmәsi

389 Gömrük tariflәri haqda qeyd olunanlardan hansı doğrudur?
tariflәr daha sәmәrәli olan sahәlәrin inkişafına sәbәb olur

•

tariflәr qorunan sahәlәrdә mәşğulluğu azaldır
tariflәr bazarı ixrac üçün genişlәndirir
tariflәr daha sәmәrәli olan sahәlәrin inkişafını lәngidir
tariflәr birinin hesabına digәrlәri üçün әlverişlidir

390 Xarici tәhlükәyә aiddir:

•

geopolitik vә xarici amil, qlobal ekoloji problemlәr
siyasi qeyristabillik
iqtisadi qeyristabillik
idxal vә ixracın qeyrisabitliyi
ekoloji qeyristabillik

391 İqtisadi tәhlükәsizliyin daxili amillәrinә aiddir:

•

iqtisadi sistemin tsiklik inkişafının qanunauyğunluqları ilә bağlı olan vә tsiklik inkişafın qanunauyğunluqları
ilә bağlı olmayan amillәr
iqtisadiyyatın proporsional iqtisadi inkişafı ilә bağlı olmayan amillәr
iqtisadiyyatın proporsional iqtisadi inkişafı
elmitexniki potensial vә sәmәrәli idarәetmә
elmi potensialın vә istehsal innovasiyasının sәmәrәli istifadә olunması

392 İqtisadi tәhlükәsizliyin vacib elementlәri:

•

iqtisadi müstәqillik, milli iqtisadiyyatın sabitliyi, inkişaf vә tәrәqqi etmәk
iqtisadi müstәqillik vә iqtisadi tәhlükәsizlik
iqtisadi müstәqillik vә müdafiә qabiliyyәtlilik
A+B düzdür
sabitlik, müstәqillik vә müdafiә qabiliyyәti

393 Kritik sosialiqtisadi şәraitin әvvәlcәdәn, nәticәlәrini yumşaltmaq vә zәiflәtmәk mәqsәdi ilә onun
diqqәt mәrkәzindә saxlanılması:

•

riskin idarә edilmәsi
itkilәrin qiymәtlәndirilmәsi
riskin qiymәtlәndirilmәsi
resursların kompensasiyası
zәrәrlәrin müәyyәnlәşdirilmәsi

394 Milli tәhlükәsizliyin tәmin olunması sahәsindә ümumdövlәt mәqsәdlәrinә nail olmağın zәruri
şәrti:

•

iqtisadi tәlükәsizliyin dövlәt tәnzimlәnmәsi
makroiqtisadi sәviyyәdә iqtisadi proporsiyaların tәmini
iqtisadi tәhlükәsizliyin planlaşdırılması
makro vә mikro iqtisadi sәviyyәdә tәnzimlәnmә
iqtisadiyyatın sabitliyinin tәmin olunması

395 Mülkiyyәt münasibәtlәrinin qloballaşması, әmәk bölgüsü vә kooperasiyalaşmanın daha yüksәk
sәviyyәsi, tәsәrrüfatların tәşkilinin yeni formaları, beynәlxalq iqtisadi tәşkilatların tәnzimlәyici rolu:

•

beynәlxalq iqtisadi tendensiyanın güclәnmәsi
qloballaşma tendensiyası
makroiqtisadi tendensiya
ictimai istehsalın artım tempi
xarici ticarәtin güclәnmәsi tendensiyası

396 Hansı müddәtdә dövlәt büdcәsinin tәlәblәrinin yerinә yetirilmәsi hәyata keçirilir?

•

büdcәnin tәsdiqi
büdcәsinin planlaşdırılması
büdcәnin tәsdiq vaxtı
büdcәnin müәyyәnlәşdirilmәsi
büdcә ili

397 Maliyyә sisteminin başlıca hәlqәsi:

•

Mәrkәzi Bank
dövlәt büdcәsi
dövlәt müәssisәlәri
Maliyyә Nazirliyi
büdcәdәnkәnar dövlәt fondları

398 Yerli özünüidarәetmә vә dövlәt orqanlarına mәxsus vәzifә vә funksiyaların yerinә yetirilmәsi
üçün lazım olan pul vәsaitlәrinin yığılması vә istifadә olunması formasıdır:

•

dövlәt büdcәsi
büdcә fondları
dövlәt gәlirlәri
dövlәt xәrclәri
dövlәt müәssisәlәrinin maliyyәsi

399 Gәlirә nisbәtәn faizlә müәyyәn edilәn vergi dәrәcәsi:

•

vergi norması
vergi ödәnişi
vergi faizi
vergi
vergi payı

400 Hәddәn yüksәk vergilәr vergi sisteminin sәmәrәliliyini aşağı salır konsepsiyası:

•

sәrvәt konsepsiyası
marjinal konsepsiya
neoklassik konsepsiya
marksist konsepsiya
monetar konsepsiya

401 Kәnd tәsәrrüfatında torpaq vә başqa resurslardan istifadәyә görә verilәn haqq:

•

vergi
torpağa görә faiz
torpaq rentası
pul ödәmәlәri
icarә haqqı

402 Müәssisәlәrin vә firmaların daxili bazarlarda satdığı xalq istehlakı mallarına vә onların göstәrdiyi
xidmәtlәrә qoyulan dolayı vergi:

•

dolayı vergi
aksizlәr
dövriyyә vergisi

birbaşa vergilәr
tәdiyyә vergisi

403 Ölkәdә vergilәrin tutulması ilә bağlı sosialiqtisadi münasibәtlәrin, tutulan vergilәrin, onların
ödәnilmәsi qaydalarının vә vergi orqanlarının mәcmusu:

•

vergiqoymanın prinsipi
vergi siyasәti
vergi sistemi
Laffer әyrisi
vergi bazası

404 Vergiqoyma obyektinin qanunla müәyyәn edilmәsi:

•

vergi sazişi
vergi dәrәcәsi
vergi sistemi
vergi siyasәti
vergi bazası

405 Mәrkәzi Bank tәrәfindәn keçirilәn sterilizasiya siyasәti:

•

valyuta ehtiyatlarının artımı şәraitindә pula olan tәklifin artırılması
cavabların hamısı düzdür
tәdiyә balansının defisiti şәraitindә daxili kreditlәrin azaldılması
valyuta ehtiyatlarının azaldılması şәraitindә daxili aktivlәrin artırılması
tәdiyyә balansının defisiti şәraitindә pul tәklifini azaltmaq

406 Aksizlәr, әlavә dәyәrdәn vergi, mülkiyyәtdәn vergi, lisenziya ödәmәlәri vә gömrük haqqları
hansı vergi növünә aid edilir:

•

dolayı vergilәrә
birbaşa vergilәrә
mülkiyyәtdәn vergiyә
mәnfәәtdәn vergiyә
әlavә dәyәr vergisinә

407 Milli hesablar sistemindә (MHC) mülkiyyәtdәn gәlirlәr kateqoriyasına aid edilir:

•

xüsusi sahibkarlıq sektorunun mәnfәәti
qeyrikorporativ sahibkarlıq sektorunun mәnfәәti
koorporativ sahibkarlıq sektorunun mәnfәәti
korporativlәrin mәnfәәti
xirda sahibkarlıq sektorunun mәnfәәti

408 Fәrz edәk ki, pul tәklifi vә qiymәt sәviyyәsi daimidir. Onda pul bazarında gәlirin sәviyyәsi artdığı
şәraitdә:

•

pula olan tәlәb azalacaq, faiz dәrәcәsi artacaq
pula olan tәlәb vә faiz dәrәcәsi azalacaq
pula olan tәlәb artacaq vә faiz dәrәcәsi aşağı düşәcәк
pula olan tәlәb vә faiz dәrәcәsi artacaq
pula olan tәlәb vә faz dәrәcәsi sabitdir

409 Aşağıdakılardan hansılar M2 aqreqatına aid deyil:

•

banк sistemindә olmayan nәğd pul
çoх da olmayan әmanәtlәr qoyuluşu
çeк depozitlәri
veкsel ödәmәlәri
qısamüddәtli dövlәt istiqrazları

410 әhali qrupları arasında gәlirlәrin bölgüsündәki bәrabәrsizliyi ölçmәk üçün:

•

Filips әyrisindәn istifadә olunur
Xiks әyrisindәn istifadә olunur
Lorens әyrisindәn istifadә olunur
Valras әyrisindәn istifadә olunur
real әmәk haqqı müәyyәnlәşdirilir

411 Indeksasiya siyasәti bazar iqtisadiyyatının inkişaf etmiş ölkәlәrindә nә vaxtdan tәtbiq olunmağa
başlamışdır?

•

XX әsrin birinci yarısından
XIX әsrin birinci yarısından
XX әsrin ikinci yarısından
XIX әsrdә
XIX әsrin ikinci yarısından

412 Dövlәtә mәxsus olan, lakin büdcә sisteminә daxil olmayan maliyyә fondları:

•

büdcәdәnkәnar dövlәt fondları
büdcә kәsiri
büdcә xәrclәri
büdcә gәlirlәri
büdcә profisiti

413 Vergilәr nәdir?

•

fiziki vә hüquqi şәxslәrin dövlәtә könüllü ödәnişlәri
dövlәt tәrәfindәn insanlardan vә müәssisәlәrdәn tutulan könüllü vә mәcburi ödәnişlәr
Mәrkәzi vә yerli hakimiyyәt orqanları tәrәfindәn fiziki vә hüquqi şәxslәrdәn tutulan mәcburi ödәnişlәr
yuxarıdakıların hamısı düzdür
yuxarıdakıların heç biri doğru deyil

414 Vergi subyekti:

•

vergiqoyanlar
vergi nәzarәtçilәri
vergiödәyәnlәr
maliyyә müәssisәlәri
vergi inspeksiyası

415 Dövlәtin vәtәndaşlara, firmalara vә müәssisәlәrә borcu:

•

istiqraz
xarici borc
sәhmlәr üzrә borc
kassa borcu
daxili borc

416 Dövlәt büdcәsindәn vә yerli büdcәlәrdәn qanunvericiliklә nәzәrdә tutulan tәlәbatı ödәmәk üçün
ayrılan vәsait:

•

büdcә gәlirlәri
büdcә fondları
büdcә profisiti
büdcә defisiti
büdcә xәrclәri

417 Aşağıdakılardan hansı vergi hәdlәri formasına aid deyil?

•

mütәrәqqi
proporsional
birdәfәlik
sabit
reqressiv

418 Hәddi vә vaxtı müәyyәn olunmuş malın qırxdan bir hissәsi hansı vergidir?

•

fitrә
xüms
zәkat
cizyә
xәrac

419 Müsәlman dövlәtlәrindә yaşayan qeyrimüsәlmanlardan alınan can vergisi hansıdır?

•

xәrac
xüms
fitrә
cizyә
zәkat

420 Müxtәlif sәviyyәli gәlir sahiblәrinә fәrqli vergi tәtbiq etmәklә onlar arasında sosial
bәrabәrsizliyin yumşaldılması  verginin hansı funksiyasıdır?

•

sosial
yenidәnbölgü
tәnzimlәyici
fiskal
nәzarәtedici

421 Orucluğun başa çatması ilә ehtiyacını ödәyәnlәrin hәr birinә 3 kq buğdaya, xurmaya, qarğıdalıya
vә s. bәrabәr mәblәğdә vergi:

•

fitrә
zәkat
xәrac
cizyә
xüms

422 Vergilәr vasitәsilә ölkәdә baş verәn iqtisadi vә sosial proseslәrә tәsir göstәrilmәsi – verginin
hansı funksiyasıdır?

•

tәnzimlәyici

yenidәnbölgü
sosial
fiskal
nәzarәtedici

423 әldә olunan qәnimәt, qazanc vә illik gәlirin beşdә bir hissәsi hansı vergi növüdür?

•

zәkat
fitrә
xәrac
xüms
cizyә

424 Aşağıdakılardan hansı torpaq vergisidir?

•

cizyә
xәrac
fitrә
xüms
zәkat

425 Dövlәtin qarşısında qoyulan mәqsәdlәr, onun sәrәncamında olan vәsaitlәrdәn çox olmamalıdır
nәzәriyyәsi kimә aiddir:

•

Y.Tinbergen
D.Nort
P.Samuelson
T.Veblen
U.Mitçel

426 Hәr bir ölkәdә tarixәn qәrarlaşmış vә dövlәt tәrәfindәn qanunvericiliklә müәyyәn edilmiş pul
tәdavülünün (nәğd vә nәğdsiz pulların hәrәkәti) tәşkili forması:

•

pul bazarı
pul kutlәsi
pul bazası
pul sistemi
pula olan tәlәb

427 Büdcә gәlirlәrinin büdcә xәrclәrindәn artıq olan mәblәği:

•

büdcә defisiti
faktiki defisit
büdcә xәrclәri
büdcә gәlirlәri
büdcә (artıqlığı) profisiti

428 Daxili vә xarici mәnbәlәr hesabına әvәzsiz verilәn mәqsәdli maliyyә yardımı:

•

büdcә federalizmi
büdcә artıqlığı
büdcә xәrclәri
sekvestr
qrant

429 Verginin әsas funksiyası hansıdır?

•

fiskal
birbaşa
iqtisadi
hamısı düzdür
dolayı

430 Hansı dövrdә tsiklik işsizlik > 0 olur?

•

depressiya dövründә
tәnәzzül dövründә
yüksәliş dövründә
canlanma dövründә

431 İqtisadi aktivlikdә dәyişikliklәr:

•

tsiklik vә qeyritsiklik dәyişikliklәr
makroiqtisadi göstәricilәrdәki müsbәt dәyişiklik
işgüzar aktivliyin dәyişmәsi
heç biri düz deyil
makroiqtisadi göstәricilәrdәki mәnfi dәyişiklik

432 İqtisadi tsikl nәdir?

•

iqtisadi inkişafın daimi artım dövrü
iqtisadi inkişafın artım vә enmәlәrlә müşahidә olduğu dövr
iqtisadi inkişafın tempinin aşağı düşmәsi dövrü
iqtisadi inkişafın böhran dövrü
iqtisadi inkişafın durğunluq dövrü

433 İnflyasiyanın mövcudluğunu vә sәviyyәsini müәyyәnlәşdirәn vacib, mühüm iqtisadi göstәrici:

•

qiymәt sәviyyәsi
qiymәtin bazar tәnzimlәnmәsi
qiymәtin dövlәt tәnzimlәnmәsi
qiymәt indeksi
bazar qiymәtlәri

434 İstehsal xәrclәrinin yüksәlmәsi ilә qiymәtlәrin artması nәticәsindә baş verәn inflyasiya:

•

tәlәb inflyasiyası
tәklif inflyasiyası
xәrclәr inflyasiyası
açıq inflyasiya
struktur inflyasiya

435 İstehlakın hәcminә tәsir edәn amillәr:

•

psixoloji amil, alıcının zövqü
gәlirlәrin sәviyyәsi, alıcının zövqü, qiymәt
gәlirlәrin sәviyyәsi, qiymәtlәrin sәviyyәsi, psixoloji amil
psixoloji amil, yığımın hәcmi
qiymәtlәrin sәviyyәsi, alıcının zövqü

436 İş qabiliyyәtinә malik olan әhalinin hәrәkәt dinamikası vә istehsal prosesindә ondan istifadә

xarakterini ifadә edәn qanun:

•

әhali mәskunluğu qanunu
tam mәşğulluq qanunu
әhali artımı qanunu
istehsal potensialından tam istifadә qanunu
işsizliyin tәbii sәviyyәsi qanunu

437 İşsizlik haqqında mәlumat ona görә doğru deyil ki:

•

qismәn mәşğulluq mövcuddur
tsiklik işsizlik mövcuddur
gizli iqtisadiyyat mövcuddur
bütün cavablar sәhvdir
qismәn mәşğulluq mövcuddur, gizli iqtisadiyyat mövcuddur, tsiklik işsizlik mövcuddur

438 İşsizlik sәviyyәsi necә ölçülür?

•

439 İşsizliyin tәbii şәraiti üçün aşağıdakı hallar mümükündür:

•

iqtisadiyyatda tsiklik işsizlik mövcuddur
iqtisadiyyatda işsizlәr yoxdur
iqtisadiyyatda friksyon vә struktur işsizlik mövcuddur
iqtisadiyyatda struktur işsizlik mövcuddur
yuxarıdakıların heç biri düz deyil

440 N.D.Kondratyevin böyük tsikllәrin vә ya uzun dalğaların tәkrarlanmasını әlaqәlәndirirdi:

•

qısamüddәtli dövrdә istehsal fondlarına qoyulan dәyişәn kapitalın hәcmi ilә әlaqәdardır
uzunmüddәtli istehsal fondlarına qoyulan әsas kapitalın yenilәşmәsi ilә әlaqәdar
uzunmüddәtli istehsal fondlarına qoyulan dövriyyә fondları ilә әlaqәdar
hamısı düzdür
ortamüddәtli istehsal fondlarına qoyulan dövriyyә vә dәyişәn kapitalla әlaqәdar

441 Tәklif inflyasiyasını yarada bilәn sәbәb:

•

dövlәt büdcә kәsirinin artması
әmәk haqqı sәviyyәsinin artması
ölkә tәdiyyә balansının kәsirinin artması
ticarәt balansının mәnfi saldosu
xalis ixracın çoxalması

442 Tam mәşğulluq nә demәkdir?

•

bütün әmәk qabiliyyәtli әhali işlә tәmin edilmişdir
ölkәdә işsizliyin olmadığı bir dövr
әmәk qabiliyyәti olan vә işlәmәk istәyәn hәr bir şәxs işlә tәmin olunmuşdur
yuxarıda göstәrilәnlәrin heç biri doğru deyil
yuxarıda göstәricilәrin hamısı doğrudur

443 Tsiklik inkişafın tәbiәtinә müxtәlif yanaşmalar (iqtisadi tsikillәr nәzәriyyәsindә):

•

real işgüzar tsikl
ekzogen, endogen vә elektik
juqlyar vә kondratyev tsikllәri
qısamüddәtli, uzunmüddәtli vә ortamüddәtli
elektik, kondratyev dalğası

444 Tsiklik işsizlik hansı dövrdә kiçikdir 0 olur?

•

tәnәzzül vә canlanma dövründә
yüksәliş vә tәnәzzül dövründә
canlanma vә yüksәliş dövründә
durğunluq vә canlanma dövründә
tәnәzzül vә durğunluq dövründә

445 U.K.Mitçelin iqtisadi tәlimi hansı nәzәriyyәnin әsasında dayanırdı?

•

son faydalılıq nәzәriyyәsi
Ç. Darvinin tәbiәtin tәkamülü nәzәriyyәsi
böhransız tsikl konsepsiyası
müvazinәtlik nәzәriyyәsi
әhali mәskunluğu nәzәriyyәsi

446 Cәmiyyәtdә әhali mobilliyinin formaları:

•

әhali, demoqrafik, iqtisadi mobillik
demoqrafik, sosial, iqtisadi mobillik
iqtisadi, әhali, sosial mobillik
sosial, әhali, iqtisadi mobillik
demoqrafik, sosial, әhali mobilliyi

447 Cәmiyyәtin bir hissәsinin iqtisadi vәziyyәti, mövcud cәmiyyәtin yaşayış vasitәlәrinin minimum
normalarının olmaması:

•

aşağı hәyat sәviyyәsi
yoxsulluğun mütlәq hәddi
yoxsulluğun әn aşağı hәddi
yoxsulluq
yoxsulluğun nisbi hәddi

448 Cәmiyyәtin sinfi tәrkibinin dәyişmәsinin müәyyәnlәşmәsi, cәmiyyәtin müxtәlif tәbәqәlәrә
bölünmәsi bu:

•

demoqrafik mobillik
iqtisadi mobillik
cәmiyyәtin mobilliyi
sosial mobillik
demoqrafik dәyişiklik

449 Cari transfertlәr, kompaniyanın xeyriyyәçiliyi, dövlәt müavinәtlәri vә digәr ödәnişlәr:

•

mәşğulluqdan gәlir
mülkiyyәtdәn gәlir
real gәlir
transfert gәlirlәri
nominal gәlir

450 İqtisadi aktiv әhali vә ya iş qüvvәsi hәrәkәtinin bütün formalarını әhatә edәn mobillik:

•

sosial mobillik
demoqrafik mobillik
cәmiyyәtin mobilliyi
iqtisadi mobillik
әhalinin demoqrafik quruluşu

451 İnsan inkişafı indeksini müәyyәn edәn göstәricilәr sistemi:

•

adambaşına düşәn ümumi daxili mәhsul
adambaşına düşәn ümumi daxili mәhsul, gözlәnilәn ömür uzunluğu, tәhsilin sәviyyәsi
adambaşına düşәn ümumi daxili mәhsul, gözlәnilәn ömür uzunluğu
gözlәnilәn gәlir, tәhsil
adambaşına düşәn ümumi daxili mәhsul, tәhsilin sәviyyәsi

452 İstehlak әmtәә vә xidmәtlәrinin bahalaşmasını tam vә ya qismәn ödәmәk mәqsәdi ilә әhalinin pul
gәlirlәrinin dövlәt tәrәfindәn müәyyәn olunmuş mexanizmi:

•

Qerfidal indeksi
әhalinin real gәlirlәrinin indeksasiyası
qiymәt indeksi
gәlirlәrin indeksasiyası
әhalinin nominal gәlirlәrinin indeksasiyası

453 İstiqamәtindәn asılı olaraq әhali mobilliyinin formaları:

•

gendaxili, şaquli
gendaxili, üfüqi
genarası, üfüqi
şaquli, üfüqi
genarası, şaquli

454 Mәhsulun qiymәtinin dәyişmәsinin alıcının real gәlirinә vә buna uyğun olaraq mәhsulun
miqdarına tәsir göstәrmәsi:

•

gәlir
gәlir effekti
mәnfәәt
gәlir norması
gәlir faizi

455 Mövcud ölkәdә (regionda) orta sәviyyәdә yaşamağa imkan verәn minimal istehlak sәbәtinin
dәyәrinin göstәricisi:
mütlәq yoxsulluq hәddi
yoxsulluq

•

minimum istehlak büdcәsi
nisbi yoxsulluq hәddi
yaşayış minimumu

456 Renta, nettofaiz, dividendlәr bu:

•

mәşğulluqdan gәlir
transfert gәlirlәri
real gәlir
mülkiyyәtdәn gәlir
nominal gәlirlәr

457 Yoxsulluq hәddinin müәyyәn edilmәsi metodları:

•

minimum vә mütlәq yoxsulluq hәddi
minimum vә nisbi yoxsulluq hәddi
maksimum vә mütlәq yoxsulluq hәddi
nisbi vә mütlәq yoxsulluq hәddi
maksimum vә nisbi yoxsulluq hәddi

458 әhalinin tәbii hәrәkәti, işә qәbul olunan vә işdәn çıxan, pensiyaya gedәn әhalinin tәrkibi vә
sayındakı dәyişikliklәr:

•

demoqrafik mobillik
iqtisadi mobillik
cәmiyyәtin mobilliyi
әahilinin işlә tәmin olunması
sosial mobillik

459 Sәmәrәli gözlәmә nәzәriyyәsi hansı iqtisadi siyasәti nәzәrdә tutmur?

•

dövlәtin iqtisadiyyata mәhdud müdaxilәsini
makro vә mikro iqtisadi әlaqәlәndirmәni
mәşğulluğun tәnzimlәnmәsini
gözlәmәnin mümkün tәsirini
iqtisadi siyasәtin nәticәsinin dәyişmәsini

460 A. Lauqulerin Tәklif iqtisadiyyatı nәzәriyyәsi hansı problemin hәllini nәzәrdә tutmurdu?

•

vergilәrin azaldılması
büdcәnin sağlamlaşdırılması
tәklifin stimullaşdırılması
inflyasiyanın tәnzimlәnmәsi
sosial proqramların dondurulması

461 Açıq inflyasiya hansı formalarda tәzahür edir?

•

qiymәt inflyasiyası vә gözlәmә adaptasiya olma inflyasiyası
tәlәb inflyasiyası, xәrclәr inflyasiyası vә struktur inflyasiyası formasında
sürüşәn inflyasiya vә xәrclәr inflyasiyası formasında
hamısı düzdür
hiper inflyasiya, tәklif inflyasiyası vә tәlәb inflyasiyası formasında

462 Aşağıdakı amillәrdәn hansı tәlәb inflyasiyasını yarada bilәr?

•

dövlәt büdcә kәsirinin artması

•

istehlaka meyllilik hәddinin azalması
neftin qiymәtinin artması
kommunal xidmәt qiymәtlәrinin artırılması
әhalidәn tutulan gәlir vergisinin artırılması

463 Aşağıdakılardan hansılar tsiklәr nәzәriyyәsinә aiddir?

•

keynsçi nәzәriyyәlәr
iqtisadi tsiklin sinxronlaşdırılması nәzәriyyәsi
monetarist nәzәriyyәlәr
heç biri düz deyil
keynsçi nәzәriyyәlәr, monetarist nәzәriyyәlәr, iqtisadi tsiklin sinxronlaşdırılmsası nәzәriyyәsi

464 Aşağıdakılardan hansılar yüksәliş fazasının әlamәtlәrinә daxil deyil?

•

qiymәtlәrin aşağı düşmәsi
texniki resurslardan istifadәnin sabitlәşmәsi
işçi qüvvәsinә tәlәbin artması
qiymәtlәrin aşağı düşmәsi, işçi qüvvәsinә tәlәbin artması
iqtisadi kapital qoyuluşlarının çoxalması

465 Bütün makroiqtisadi göstәricilәr dәyişikliyә uğrayır vә işgüzar aktivliyin dәyişmәsi iqtisadiyyatın
bütün bölmә vә sahәlәrini әhatә edir:

•

qeyritsiklik dәyişikliklәr
tsiklik dәyişikliklәr
firma sәviyyәsindә dәyişikliklәr
antitsiklik dәyişikliklәr
bir sahәdә olan dәyişikliklәr

466 Dövlәt әmtәәnin tarazlıq qiymәtindәn aşağı qiymәtә satılması haqqında qәrar versә:

•

bu zaman istehsalçının mәnfәәti azalır
bu zaman istehsalçının mәnfәәti sabit qalır
bu zaman istehsalçının mәnfәәti artır
bu zaman kredit faizlәri yüksәlir
bu zaman büdcә ödәmәlәri artır

467 Günәş aktivliyinin 11 illik tsiklini iqtisadi tsikllә әlaqәlәndirәn müәllifin adını vә nәzәriyyәsini
müәyyәnlәşdirin:

•

Q.Xabler – yığımlar nәzәriyyәsi
C.Cevinson – xarici amillәr nәzәriyyәsi
R.Xoutri – monetar nәzәriyyә
hamısı düzdür
K.Marks – izafi dәyәr nәzәriyyәsi

468 Makroiqtisadi sabitliyin mәqsәdi:

•

istehsalı genişlәndirmәk
MGin artımı, işsizliyin saxlanılması, xalis ixrac vә qiymәt sәviyyәsi
işsizliyin sәviyyәsini sabit saxlamaq
idxalla ixrac balansını sabitlәşdirmәk
idxala üstünlük vermәk

469 xarici (ekzogen) dәyişәnlәr kimi, hәcmi makroiqtisadi modeldәn kәnarda müәyyәnlәşәn,
hökumәtin fiskal siyasәti, Mәrkәzi Bankın monetar siyasәtindә ifadә olunan dәyişәn:

•

хarici eкzogen dәyişәn
хarici endogen dәyişәn
daхili eкzogen dәyişәn
heç biri düz deyil
daхili endogen dәyişәn

470 Aşağıda qeyd olunanlar hökumәtin möhkәm kursu adlanır, biridәn başqa onu müәyyәnlәşdirin:

•

dövlәt xәrclәri aşağı düşdükdәn sonra, parlament vergilәrin azalması yolu ilә mәcmu tәlәbi stimullaşdırmaq
qәrarına gәlir
Mәrkәzi Bank gәlәcәkdә pulkredit siyasәtinin aşağıdakı modellәrini rәhbәr tutacaq: M/M = 3% x 2 x
(işsizliyin faktiki sәviyyәsi – işsizliyin tәbii sәviyyәsi)
Mәrkәzi Bank pul tәklifi ilә 3% avtomatik olaraq artırır
dövlәt idxal vә ixracı tәnzimlәmәlidir
Konstitusiyanın tәlәbinә görә hökumәt hәr il dövlәt büdcәsini balanslaşdırmalıdır

471 Barter sazişlәri aşağıdakıların hansından asılılıqdadı: 1.inflyasiya sәviyyәsindәn 2.defisit
dәrәcәsindәn 3.әhalinin tәlәbatının aşağı düşmәsindәn 4.әhali gәlirlәrinin artmasından 5.gәlirlәrin
sәviyyәsindәn

•

2, 4
1, 2, 3
1, 3, 5
1, 5
2, 3, 4

472 Fiskal siyasәtin mәqsәdi:

•

ÜDMun stabil artımını tәmin etmәk
büdcәnin gәlir vә xәrclәrini tәmin etmәk
sabit vergi siyasәti,iqtisadi resurslardan sәmәrәli istifadә
qiymәtlәrin sabit artımını, iqtisadi artımı, sabit vergini tәmin etmәk
ÜDMun artımını, iqtisadi resursların sәmәrәliliyini vә qiymәtlәrin sabitliyini tәmin etmәk

473 Fiskal siyasәtin tәsir dairәlәri:

•

dövlәt transfertlәri + mәcmu tәklif
mәcmu tәlәb (mәcmu gәlirlәrin kәmiyyәti), mәcmu tәklif (mәcmu xәrclәr vә iqtisadi aktivlik)
dövlәt transfertlәri + mәcmu tәlәb
bütün iqtisadi resursların sәmәrәli istifadәsini tәmin etmәk
dövlәt büdcәsinin mәcmu xәrclәri vә mәcmu gәlirlәri

474 Iqtisadi siyasәtin әnәnәvi tәhlil metodu iqtisadi gözlәmәyә adekvat tәsir edә bilmir, bunu müasir
iqtisadi nәzәriyyәdә necә adlandırırlar:

•

Fişerin tәnqidi
Oykenin tәnqidi
Keynsin tәnqidi
Xiksin tәnqidi
Lukasın tәnqidi

475 Ölçülәn işsizlik, faktiki işsizlikdәn az ola bilәr, belә ki:

•

•

bәzi işçilәr iş tapmaq istәyirlәr, ancaq yorulub onu aхtarmağı dayandırırlar
özünü işsiz elan edәnlәrin bәzilәri ciddi olaraq iş aхtarmaqla mәşğul olmurlar
ölçülәn işsizliк friкsion işsizliyi nәzәrә almır
bütün cavablar düzdür
ölçülәn işsizliк öz tәrкibinә yeniyetmә işsizliyin daхil etmir

476 Uzunmüddәtli dövrdә iş qüvvәsinin tәrkibindә işsizlәrin payını ifadә edir:

•

işsizliyin tәbii norması
tәbii özümәşğulluq
işsizliyin tәbii sәviyyәsi
cavablardan heç biri düz deyil
tәbii ikili mәşğulluq

477 Nәğd pullarla kommersiya banklarının Mәrkәzi Bankda saxlanılan ehtiyat pullarının mәcmusu:

•

pul tәdavülü
pul bazarı
pul sistemi
pul bazası
pul kütlәsi

478 Artıq kağız pulların tәdavüldәn çıxarılması ilә pul kütlәsinin azaldılması:

•

revalvasiya
remissiya
devalvasiya
deflyasiya
nulifikasiya

479 Dövlәt vә müәssisәlәr, müәssisәlәr, müәssisәlәr vә banklar sistemi, elәcә dә müәssisәnin daxili
iqtisadi subyektlәri arasında, dövlәt vә әhali arasında pul münasibәtlәridir:

•

maliyyә münasibәtlәri sistemi
xüsusi maliyyә fondları
mәqsәdli maliyyә resursları
maliyyә mexanizmi
maliyyәnin funksiyaları

480 Emissiya banklarının buraxdığı kağız pullar:

•

aksiya
banknot
çek
elektron pullar
order

481 Fәrz edәk ki, pul tәklifi vә qiymәt sәviyyәsi daimidir. Onda pul bazarında gәlirin sәviyyәsi artdığı
şәraitdә:

•

pula olan tәlәb azalacaq, faiz dәrәcәsi artacaq
pula olan tәlәb vә faiz dәrәcәsi artacaq
pula olan tәlәb vә faz dәrәcәsi sabitdir
pula olan tәlәb vә faiz dәrәcәsi azalacaq
pula olan tәlәb artacaq vә faiz dәrәcәsi aşağı düşәcәк

482 Nәğd pulların dәyәrlәrini itirmәdәn sürәtlә aktivә çevrilmә qabiliyyәti (kiçik xәrclәrlә):

•

pulun real hәcmi
bank rezervi
pul müvazinәti
likvidlilik
pulun depozitә çevrilmә qabiliyyәti

483 Pul kütlәsinin strukturunu tәyin et:

•

hesablaşma hesablarında qalan pullar
nәğd pullar + nәğdsiz pullar
nәğd pullar vә depozitlәr
aktiv vә passiv pullar
pul yığımları

484 Pul tәdavülünün pul kütlәsinә olan nisbәti:

•

pul likvidliyi
pul tәlәbi
pul tәklifi
pul multiplikatoru
pul tәdavülü

485 Tәsbit olunmuş mübadilә kurslu iqtisadiyyatda işsizlik vә tәdiyyә balansında defisit müşahidә
olunur. Daxili vә xarici tarazlığı tәmin tәmin etmәk üçün fiskal vә pul siyasәtini necә әlaqәlәndirmәk
lazımdır:

•

dövlәt xәrclәrini azaltmaq vә faiz dәrәcәlәrini azaltmaq
büdcәvergi mәsәlәsi hәll olunmalı vә pul tәdavülü artırılmalıdır
büdcәvergi tәdbirlәri genişlәnmәli vә pul tәdavülü sıxışdırılmalıdır
valyuta ehtiyatları artırılmalıdır
dövlәt xәrclәrini azaltmaq vә faiz dәrәcәlәrini artırmaq

486 Ticarәt vasitәçilәrinin bilavasitә iştirakı ilә olan ümumi dövriyyәyә nisbәtәn faizlә aldığı
mükafat:

•

dividend
mәnfәәt
pay
gәlir
bonus

487 Pul tәklifinin hәcminin göstәricilәri:

•

pul multiplikatoru
pul tәklifi multiplikatoru
pul kütlәsi
pul aqreqatları
pul likvidliyi

488 Ticarәt, xidmәtlәr vә transfertlәr balansının mәcmusu tәdiyyә balansının:

•

tәdiyyә balansının saldosudur
valyuta ehtiyatıdır

pul daxilolmalarıdır
ölkәnin xalis eksportudur
cari hesabıdır

489 Tәdiyyә balansının vәziyyәtinә fiskal siyasәt neçә istiqamәtdә tәsir edir:

•

2
1
3
heç bir
4

490 Tәdiyyә balansı termini neçәnçi ildә meydana gәlib:

•

1767
1765
1764
1768
1766

491 Neft ixrac edәn ölkәlәrin tәşkilatı:

•

MDB
OPEK
NAFTA
AAFA
CAAPK

492 Bir ölkә daxilindә әmtәә mübadilәsi:

•

milli ticarәt
topdan ticarәt
pәrakәndә ticarәt
әmtәәlәrlә ticarәt
daxili ticarәt

493 Dünya bazarının hansı formaları fәaliyyәt göstәrir?

•

beynәlxalq әmtәә vә xidmәtlәr bazarı
iş qüvvәsi vә әmtәә bazarı
pul vә xidmәtlәr bazarı
beynәlxalq valyutakredit bazarı
valyuta vә xidmәt bazarı

494 Dünya bazarında reallaşan әmtәәlәrin dәyәrinin pulla ifadәsi:

•

qiymәt indeksi
tarazlıq qiymәtlәri
dünya qiymәtlәri
istehlak sәbәti qiymәti
bazar qiymәtlәri

495 Xarici ticarәtdә әmtәәlәrin mübadilәsi necә aparılır?

•

daxili ticarәt vasitәsilә
idxal vә ixrac üzrә

•

idxal üzrә
beynәlxalq әlaqәlәr vasitәsilә
ixrac üzrә

496 Tәsbit olunmuş mübadilә kursu şәraitindә:

•

monetar siyasәt daxili balansı tәnzimlәmәk üçün istifadә olunur
pul siyasәti tәdiyyә balansının tәnzimlәnmәsindә nisbi üstünlüyә malikdir, daxili tarazlığa yox
büdcәvergi siyasәti xarici balansa daha güclü tәsir edir, nәinki pulkredit siyasәtinә
hamısı düzdür
büdcәvergi siyasәtindәn xarici balansı tәnzimlәmәk üçün istifadә olunur

497 İlk rәsmi Tәdiyyә balansı neçәnçi ildә tәrtib olunub vә harada:

•

1923cü il ABŞ
1921ci il Almaniyada
1920ci il İngiltәrәdә
1924cü il Yaponiyada
1922ci il Rusiyada

498 Yalnız bir ölkә daxilindә tәtbiq edilәn valyuta:

•

kollektiv valyuta
çevrilmәz valyuta
çevrilәn valyuta
yerli valyuta
qismәn çevrilәn valyuta

499 Valyuta sisteminin xarici elementi:

•

qiymәtli kağız
order
pul
çek
valyuta

500 Beynәlxalq ticarәti şәrtlәndirәn amillәrdәn biri:

•

beynәlxalq iqtisadi inteqrasiya prosesi
kapitalın beynәlmilәllәşmәsi
daxili bazarın stabil inkişafının tәmin olunması
dünya iqtisadiyyatının strukturu
yerli istehsalın kifayәt etmәmәsi

501 Fiskal siyasәt tәdiyyә balansına aşağıdakı istiqamәtlәrdә tәsir edir:

•

idxal vә ixracın hәcmi
vergi sәviyyәsi vә investisiya hәcmi
investisiya hәcmi vә faiz dәrәcәsi
idxal vә ixracın nisbәti
gәlir sәviyyәsi vә faiz dәrәcәsi

502 Xarici müvazinәt dәyişikliklәrinin daxili müvazinәtdә әks olunmasını iafdә edәn model:
xarici tarazlıq modeli
xariciorta tarazlıq modeli

•

daxiliorta tarazlıq modeli
daxili tarazlıq modeli
daxilixarici tarazlıq modeli

503 Ölkәnin xalis ixracı, yәni cari әmәliyyatlar üzrә mәnfi saldo göstәrir ki:

•

ölkәnin xarici investisiyalardan әldә etdiyi gәlir
ölkәdә xarici investisiyalar azalmışdır
ölkәdә xarici investisiyalar artmışdır
ölkә xarici investisiyalardan imtina edir
ölkә xarici investisiyaları planlaşdırır

504 Valyutanın deviz vә dәyişmә kursu özündә birlәşdirir:

•

investisiya gәlirini
kapital hesabını
valyuta kursunu
valyuta planını
maliyyә hesabını

505 Kapitala göstәrilәn xidmәtin haqqını özündә әks etdirәn xaricәödәnişlәr, xaricdın dividend vә
faizlәr әldә olunmasını әks etdirәn balans:

•

xarici ticarәt balansı
ticarәt balansı
xidmәt balansı
ödәniş balansı
mühasibat balansı

506 ÜDMun % artması idxalın nә qәdәr artdığını göstәrir – bu:

•

hamısı düzdür
gәlir üzrә tәklifin elastikliyidir
gәlir üzrә idxala tәlәbin elastikliyidir
xәrclәr üzrә idxala tәlәbin elastikliyidir
xәrclәr üzrә tәklifin elastikliyidir

507 Ölkәnin ixrac mәhsullarının artım tempi ilә hәmin mәhsulu idxal edәn dövlәtlәrin ÜDMu
arasındakı asılılığı müәyyәnlәşdirin:

•

idxala tәklifin elastiklik әmsalı
ixraca tәklifin elastiklik әmsalı
ticarәt kvotası әmsalı
ixraca tәlәbin elastiklik әmsalı
idxala tәlәbin elastiklik әmsalı

508 İqtisadiyyatın real sektoruna aid olan qrupları müәyyәnlәşdirin:

•

mәnfәәtli tәşkilatlar vә dövlәt müәssisәsi
qeyrimaliyyә korporasiyası, ev tәsәrrüfatları, dövlәt müәssisәsi
qeyrimaliyyә korporasiyası, ev tәsәrrüfatları, qeyrimәnfәәtli tәşkilatlar
mәnfәәtli tәşkilatlar, ev tәsәrrüfatı vә dövlәt müәssisәsi
dövlәt müәssisәsi, ev tәsәrrüfatı, maliyyә institutları

509 İstehsal olunmuş ÜMM/ÜDM xәrclәr üzrә düzgün formulanı müәyyәnlәşdir:

•

Y = C + İg + AO – Nb+ Nx
Y = C + İq + Nb + G+ Nx
Y = C + İg + G+ Nx
Y = C + İg+ Y/Q + G+ Nx
Y = C + İg + AO + G + Nx

510 A.Smit beynәlxalq ticarәtin mövcudluğunu vә faydalılığını:

•

müxtәlif ölkәlәrdә mәhsul istehsalındakı ümumi xәrclәrdәki fәrqdә görürdü
müxtәlif ölkәlәrdә mәhsul istehsalındakı zәruri xәrclәrdәki fәrqdә görürdü
müxtәlif ölkәlәrdә mәhsul istehsalındakı mütlәq xәrclәrdәki fәrqdә görürdü
müxtәlif ölkәlәrdә mәhsul istehsalındakı orta son hәdd xәrclәrdәki fәrqdә görürdü
müxtәlif ölkәlәrdә mәhsul istehsalındakı son hәdd xәrclәrdәki fәrqdә görürdü

511 A.Smitin vә D.Rikardonun beynәlxalq ticarәtlә bağlı hansı fikirlәri ziddiyyәt tәşkil edirdi?

•

bәzi mәhsulların az xәrclә istehsalının faydalılığı
mәhsul istehsalı ilә әlaqәdar mütlәq xәrclәrin hәcminin azaldılması
azad xarici ticarәtin zәruriliyi vә mәqsәdyönlülüyü
әmәk mәhsuldarlığının mütlәq artırılması imkanı
mәhsul istehsalı ilә әlaqәdar nisbi xәrclәrin hәcminin azaldılması

512 E.Xekşer vә B.Olin ölkәlәr arasında hәm әmtәәlәrin, hәm dә istehsal amillәrinin yerdәyişmәsini
çәtinlәşdirәn mәhdudiyyәtlәri:

•

ölkәyә investisiya qoyuluşlarının çәtinlәşәcәyini bildirirdilәr
mәnfi qiymәtlәndirirdilәr
әdalәtli hesab edirdilәr
bank faizlәrinin qalxacağını söylәyirdilәr
idxal vә ixracın zәiflәmәsi kimi qәbul edirdilәr

513 M.Porter nәzәriyyәsinә әsasәn müasir xarici ticarәtin inkişafını müәyyәnlәşdirәn dörd әsas
parametr öz aralarında nisbәtini dәyişdikdә:

•

firmalar xaricә çıxmaq üçün dövlәt dәstәyi axtarır
daxili rәqabәt milli firmalara öz uğursuzluqlarında xarici firmaları günahlandırmağa imkan verir
istehsal proqramında vә xarici ticarәtdә struktur dәyişikliklәri aparılır
heç biri düz deyil
rәqabәtqabiliyyәtlilik şәraitindә firmalar xaricә çıxış axtarmağa başlayır

514 İstehsalın durğunluğu zamanı baş verәn işsizlik:

•

gizli işsizlik
struktur işsizlik
xroniki işsizlik
axıcı işsizlik
tsiklik işsizlik

515 İşsizliyin iş qüvvәsinә faizlә olan nisbәti:

•

işsizlik
işsizliyin әyrisi
işsizliyin kәmiyyәti
işsizlik norması
işsizliyin sәviyyәsi

516 Sosial siyasәtin xarakteri vә mәzmunu sosial proseslәrin idarә edilmәsinә dövlәtin müdaxilә
etmәsi sәviyyәsindәn asılı olaraq sosial siyasәt neçә qrupa bölünür:

•

dörd – qalıq, monetar, institusional vә proteksionist sosial siyasәt
iki – qalıq vә institusional prinsipli sosial siyasәt
bir institusional prinsipli sosial siyasәt
heç biri düz deyil
üç – qalıq, monetar vә inistitusional prinsipli sosial siyasәt

517 Struktur böhranın әhatә dairәsi:

•

heç biri düz deyil
istehsalın bir neçә sahәsi
bütövlükdә iqtisadiyyat
hamısı düzdür
hәr ikisi

518 Uzunmüddәtli iqtisadi tsikllәr kim tәrәfindәn araşdırılmışdır?

•

K.Juqlyar
N.Kondratyev
U.Mitçel
R.Lukas
C.Kitçin

519 Kurnest tsikllәri:

•

Toffer tsikllәri
uzunmüddәtli tsikllәr
tikinti tsikllәri
Forrester tsikllәri
qısamüddәtli tsikllәr

520 Qiymәtlәrin aşağıdakı hansı artım sürәti sürәtli inflyasiyaya aiddir?

•

500%dәn yuxarı
10%dәn 50%ә qәdәr
il әrzindә qiymәtlәrin artım sürәti 10%ә qәdәr
10%dәn 500%ә
50%dәn 500%ә qәdәr

521 Mәsrәflәrin ümumi hәcminin artması ilә bağlı inflyasiyanın sәbәblәrini öyrәnәn nәzәriyyә:

•

yığım nәzәriyyәsi
gözlәmә nәzәriyyәsi
xәrclәr nәzәriyyәsi
tәlәb nәzәriyyәsi
tәklif nәzәriyysi

522 Mövsümi işsizlik hansı növ işsizlik daxilindә öyrәnilir?

•

hamısı daxilindә
tsiklik işisizlik
friksion işsizlik
natamam işsizlik

struktur işsizlik

523 Ölkә iqtisadiyyatının әksәr sahәlәrindә tәlәblә tәklif arasında uzunmüddәtli tarazlığın pozulması
ilә әlaqәdar qiymәtlәrin ümumi sәviyyәsinin artması:

•

inhisarçılıq
tarazlığın pozulması
deflyasiya
tәnzimlәnmәnin pozulması
inflyasiya

524 İş axtarmaqla, iş yeri gözlәmәklә vә yaxın gәlәcәkdә işlә tәmin olunan әmәk qabiliyyәtli adamlar
aiddir:

•

tәbii işsizliyә
struktur işsizliyә
friksion işsizliyә
tsiklik işsizliyә
institutsional işsizliyә

525 İş qabiliyyәtli әhalinin hәrәkәtini vә istifadәsini xarakterizә edәn qanun necә adlanır?

•

belә bir qanun yoxdur
әhalinin yerdәyişmәsi qanunu
әhalinin hәrәkәt vә istifadәsi qanunu
әhalinin hәrәkәt vә yerdәyişmә qanunu
әhali mәşğulluğu qanunu

526 İşsizlik nәticәsindә potensial әmtәә vә xidmәtlәrin itkisinin hesablanması kimin işlәdiyi qanuna
әsasәn hәyata keçirilir?

•

ingilis iqtisadçısı A.Filiks
amerikan alimi A.Ouken
amerikan alimi X.Berner
amerikan alimi P.Samuelson
amerikan iqtisadçısı M.Fridmen

527 Hәr hansı bir iqtisadi siyasәt tәdbirlәrinin hәyata keçirilmәsi dövrü ilә bu tәdbirlәrin nәticәsinin
hәyata keçirildiyi dövr arasında vaxt:

•

xalis ixrac siyasәti
xarici sabitlәşmә siyasәti
investisiya proyektlәrinin hәyata keçirilmәsi
stimullaşdırıcı idxal siyasәt
daxili sabitlәşmә siyasәti vaxtı

528 İnflyasiya tempini hesablamaq üçün hansı qiymәt indeksi daha xarakterikdir?

•

hamısı düzdür
istehslak vasitәlәri indeksi
istehsal vasitәlәri indeksi
heç biri doğru deyil
real ümumi mәhsul indeksi

529 Gözlәnilәn inflyasiya:

•

tәklif inflyasiyasıdır
tәbii inflyasiyadır
әvvәlcәdәn nәzәrә alınan, proqnozlaşdırılan inflyasiyadır
açıq inflyasiyadır
tәlәb inflyasiyasıdır

530 İki konsepsiyaya müvafiq olaraq bazar konyuktura mexanizminin dinamikasını әks etdirәn
işgüzar tsikl modeli, akselerator vә multiplikator prinsipi:

•

KeynsMarşal
SamuelsonXiks
SmitRikardo
XekşerOlin
MarksEngels

531 İqtisadi aktivlik mövsümü xarakter daşıyan sahәlәrdә baş verir vә bayramlar әrәfәsindә daha da
güclәnir:

•

resurslardan sәmәrәli istifadә
antitsiklik aktivlik
tsiklik aktivlik
resurslardan qeyrisәmәrәli istifadә
qeyritsiklik aktivlik

532 İqtisadi tsiklin sәbәblәrindәn biri:

•

mәcmu xәrclәrdәki dәyişiklik
heç biri doğru deyil
hamısı düzdür
elmitexniki tәrәqqi
tәbii resurs yataqlarının tapılması

533 İnflyasiya nәyә gәtirir?

•

hamısı düzdür
ev tәsәrrüfatlarının alıcılıq qabiliyyәtinin aşağı düşmәsinә
real gәlirlәrin azalmasına
düzgün cavab yoxdur
mәcmu tәlәbin azalmasına

534 Ümumilәşdirilmiş makroiqtisadi modellәrin kömәyi ilә müәyyәnlәşdirilir:

•

maкroiqtisadi göstәricilәr optimallaşdırılır
maкroiqtisadi siyasәtin elastiкliyi
idarәetmәnin кompleкs alternativ üsulları
höкumәt tәdbirlәri кoordinasiya edilir
iqtisadi problemlәrin hәlli aхtarılır

535 Yaşayış dәyәrinin artması nәticәsindә әhali gәlirlәrindә itkinin qarşısını almaq mәqsәdi ilә hәyata
keçirilәn kompensasya tәdbirlәri sistemi:

•

gәlirlәrin dövlәt indeksiyası
sosial tәminat
inflyasiya şәraitindә istehlak qiymәtlәrinin artmasını dayandırmaq
heç biri düz deyil

istehlak qiymәtlәrinin artmasını dayandırmaq

536 10002000 ili әhatә edәn tsikllәr:

•

ortamüddәtli tsikllәr
uzunmüddәtli tsikllәr
Toffer tsikllәri
qısamüddәtli tsikllәr
Forrester tsikllәri

537 Aşağıdakı iqtisadçılardan hansı iqtisadiyyata dövlәt müdaxilәsinin tәrәfdarı olmuşdur?

•

J.B.Sey
D.Rikardo
S.Sismondi
P.Buagilber
A.Smit

538 Aşağıdakı nәzәriyyәlәrdәn hansı Maltusa mәxsusdur:

•

ümumi böhran mümkün deyil, yalnız tәsadüfi ayrıayrı mәhsullar istehsalının böhranı labüddür
bütün alıcı vә satıcılar “Zәnginlik zәnciri” içindә birbiri ilә sıx şәkildә bağlanmışdır
böhran tәlәbin hәm artıqlığı, hәm dә çatışmazlığı üzündәn baş verir
satış problemini iqtisadi nәzәriyyәnin mәrkәzinә qoymuşdur
adamlar nemәtlәrin nәinki çatışmazlığından, eyni zamanda artıqlığından da ölә bilәrlәr

539 J.B.Sey göstәrmişdir ki:

•

qiymәtlәrin artımı tәklifin çoxalmasına gәtirib çıxarır
tәklif özünün xüsusi tәlәbini yaradır
tәlifin, elәcә dә tәlәbin әyrisinin hәrәkәtlәri bazar tarazlığına gәtirib çıxarır
qiymәtin artımı tәklifin azalmasına gәtirib çıxarır
әmәk haqqı vә qiymәt çevik hesab olunmur, ona görә dә bazar tarazlığının әldә olunmasına әngәl yaradır

540 Aşağıdakı nәzәriyyәlәrdәn hansı S.Sismondiyә mәxsusdur:

•

ümumi böhran mümkün deyil, yalnız tәsadüfi ayrıayrı mәhsullar istehsalının böhranı labüddür
bütün alıcı vә satıcılar “Zәnginlik zәnciri” içindә birbiri ilә sıx şәkildә bağlanmışdır
böhran tәlәbin artıqlığı üzündәn baş verir
böhran tәsadüfi deyil, o daxili ziddiyyәtlәrin, yәni istehsal vә istehlak arasındakı ziddiyyәtin mühüm
tәzahürüdür
adamlar nemәtlәrin nәinki çatışmazlığından, eyni zamanda artıqlığından da ölә bilәrlәr

541 İqtisadi tsiklin әsas sәbәbi cari gәlirlәrin çox hissәsinin әmanәtә, az hissәsinin isә şәxsi istehlaka
yönәlmәsidir. Bu hansı nәzәriyyәdir?

•

marksist nәzәriyyә
monetar nәzәriyyә
xarici amillәr nәzәriyyәsi
ifrat yığım nәzәriyyәsi
natamam istehlak nәzәriyyәsi

542 Mәntiqi, qrafiki vә cәbri formada müxtәlif iqtisadi hadisәlәrin vә proseslәrin birbiri ilә
funksional asılılığının müәyyәnlәşdirilmәsi:
maкroiqtisadi aхınlar

•

maкroiqtisadi göstәricilәr
maкroiqtisadi dәyişәnlәr
maкroiqtisadi siyasәtin izahı
maкroiqtisadi modellәr

543 J.B.Sey qanunu belәdir ki:

•

әmәk haqqı vә qiymәt çevik hesab olunmur, ona görә dә bazar tarazlığının әldә olunmasına әngәl yaradır
tәlifin, elәcә dә tәlәbin әyrisinin hәrәkәtlәri bazar tarazlığına gәtirib çıxarır
qiymәtlәrin artımı tәklifin çoxalmasına gәtirib çıxarır
qiymәtin artımı tәklifin azalmasına gәtirib çıxarır
tәklif özünün xüsusi tәlәbini yaradır

544 J.B.Seyin fikrinә görә:

•

dövlәtin iqtisadiyyata müdaxilәsi zәruridir
tәlәb müfaviq tәklif yaradır
dövlәt iqtisadiyyata müdaxilә etmәmәlidir
doğumun yüksәk tempi әhali artıqlığı yaradır
pul tәkrar istehsalın müstәqil amilidir

545 N.U.Senior D.Rikardonun davamçılarından hansı fәrqli fikri söylәmişdir:

•

sahibkar gәlirinә, istehsalı idarә etdiyinә görә, kapitalistin әmәk haqqı kimi baxmışdır
dәyәr = istehsal xәrclәri+mәnfәәtә
әmәk haqqı bilavasitә canlı әmәyin, mәnfәәt isә maddilәşmiş, keçmiş әmәyin haqqıdır
fәhlә әmәyin tam dәyәrini alır, yeni yaradılmış dәyәrdәn onun almadığı nә varsa, bunu o deyil, onun canlı
әmәyi deyil, kapitalda tәcәssümlәnmiş keçmiş әmәk yaratmışdır
maşın, heyvan vә yaxud tәbiәt qüvvәlәri ilә baş verәn fәaliyyәtin dә әmәk kimi zühür etdiyini qeyd edir

546 Sәrvәti istehlak predmetlәrindә görәn iqtisadçı kim olmuşdur:

•

S.Sismondi
K.Marks
U.S.Cevons
P.Buagilber
A.Marşal

547 S.Sismondi әmәk bölgüsünü necә izah edirdi:

•

әmәk bölgüsü vә mübadilә әmәyә qәnaәt edir
әmәk bölgüsünә, onun ictimai formasından asılı olmayan mücәrrәd forma kimi baxmışdır
әmәk bölgüsü insanlar arasında onların әmәk mәhsullarının mübadilәsinә sәbәb olur
bunların hamısı doğrudur
әmәk bölgüsü әmәk mәhsuldarlığını nә qәdәr artırsa, ona proporsional olan insanın әqli vә fiziki qüvvәlәrinin,
sağlamlığının vә şagirdlәrinin itirilmәsi demәkdir

548 İnflyasiyanın tam mәzmunu özünü aşağıdakılardan hansında әks etdirir?

•

qiymәtlәrin sәviyyәsinin uzun müddәtli artım tempi
büdcә kәsirinin artması ilә әlaqәdar qiymәtlәrin qeyriproporsional artımı
mәcmu tәlәblә mәcmu tәklif arasında tarazlığın pozulması nәticәsindә qiymәtlәrin ümumi sәviyyәsinin
artması
gәlirlәrin hәcminin artması nәticәsindә qiymәtlәrin artımı
istehlak mallarının istehsalının azalması nәticәsindә qiymәtlәrin artımı

549 İnstitusional әhali göstәricisi, iş qüvvәsi tәrkibinә daxil olmayan mәşğul, işsizlәrin sayı nәyi
xarakterizә edir?

•

işsizliyi
әmәkqabiliyyәtli әhalini
mәşğulluğuişsizliyi
işlәmәyәn işçilәrin sayını
işlәk insanların sayını

550 Cәmiyyәtin sosialiqtisadi strukturunda әhalinin müxtәlif ictimai qruplarının hәrәkәtini,
dәyişikliklәrin müәyyәnlәşdirilmәsi:

•

cәmiyyәtin mobilliyi
әhali hәrәkәti
iqtisadi mobillik
sosial mobillik
demoqrafik mobillik

551 Mәhsul istehsalı zamanı iqtisadi resurslardan sәrbәst istifadә etmәk, nә istehsal etmәk, bazarda
kimә vә neçәyә satmaq vә iqtisadi baxımdan tam sәrbәst olmaq?

•

azad menecer
azad kooperativçi
azad sahibkarlıq
azad istehsalçı
azad insan

552 Müәyyәn dövrdә ev tәsәrrüfatları tәrәfindәn әldә edilmiş vә istehsal olunmuş natural vә pul
vәsaitlәrinin mәcmusu:

•

nominal pul gәliri
real pul gәlirlәri
pul gәlirlәri
әhalinin natural gәlirlәri
әhali gәlirlәri

553 200 ili әhatә edәn tsikllәr:

•

ortamüddәtli tsikllәr
Toffer tsikllәri
uzunmüddәtli tsikllәr
qısamüddәtli tsikllәr
Forrester tsikllәri

554 Amerikan iqtisadçısı A.Oukenin hesablamasına görә faktiki işsizlik mәşğulluğun tәbii
sәviyyәsindәn 1% olunması, bu ÜDMun hәcminin aşağıdakı qәdәr itirilmәsidir:

•

3%
2,5%
2%
1,5%
3,5%

555 Aşağıdakılardan hansılar inflyasiyanın sosialiqtisadi nәticәlәrinә daxildir?

•

heç biri düz deyil
mülayim inflyasiya şәraitindә istehsalın tәnәzzülü, pulun alıcıq qabiliyyәtinin aşağı düşmәsi, sürәtli inlyasiya
şәraitindә istehsalın artımı
sürәtli inlyasiya şәraitindә istehsalın artımı
pulun alıcıq qabiliyyәtinin aşağı düşmәsi
mülayim inflyasiya şәraitindә istehsalın tәnәzzülü

556 Iqtisadi şok anı vә iqtisadi siyasәtin cavab tәdbirlәrinin qәbul edildiyi an arasındakı dövr:

•

xarici sabitlәşmә siyasәti
daxili sabitlәşmә siyasәti
stimullaşdırıcı siyasәt
stimullaşdırıcı xarici ticarәt siyasәti
heç biri düz deyil

557 Böhran fazasının әlamәtlәri:

•

yuxarıda göstәrilәnlәrin hamısı
istehsalın dirçәlişi
işsizlәrin sayının artması
istehsalda durğunluq
istehsalın hәcmi sabitdir

558 Tarazlığın istәnilәn mәşğulluq, qiymәt vә gәlirlәr sәviyyәsindә tәnzimlәnmәsi:

•

dövlәtin monetar siyasәtidir
dövlәtin sabitlәşdirmә siyasәtidir
dövlәtin fiskal siyasәtidir
dövlәtin tәnzimlәmә siyasәtidir
dövlәtin qiymәt siyasәtidir

559 әmәk bazarının funksiyaları:

•

iqtisadi vә bölüşdürücü
iqtisadi vә bölüşdürücü
tәnzimlәyici vә bölüşdürücü
sosial vә bölüşdürücü
sosial vә iqtisadi

560 Bir mәşğul olana vә ya әhalinin adambaşına düşәn gәlirlәrin sәviyyәsindәki fәrq:

•

gәlirlәrin differensiyası
nominal gәlir
nominal hesablanmış әmәk haqqı
sәrәncamda qalan gәlir
real gәlir

561 Dövlәtin hәyata keçirdiyi gәlirlәrin yenidәn bölgüsü siyasәti nәticәsindә Lorens әyrisinin
hәrәkәti:

•

heç biri düz deyil
Lorens әyrisi gәlirlәrin mütlәq bәrabәrliyinә tәrәf hәrәkәt edir
Lorens әyrisi sosial müdafiәni xarakterizә edәn xәtti göstәrir
Lorens әyrisi gәlirlәrin mütlәq bәrabәrliyindәn uzaqlaşır
Lorens әyrisi gәlirlәrin mütlәq bәrabәrsizliyini әks etdirәn nöqtәnin üstünә düşür

562 әmәk haqqı, pul vә natural formada haqq, silahlı qüvvәlәrin, işçilәrin pul vә natural formada
aldıqları haqq, sosial sığorta vә başqa mәqsәdlәr üçün sahibkarların ayırmaları:

•

real gәlirlәr
mәşğulluqdan gәlir
özümәşğulluqdan gәlir
mülkiyyәtdәn gәlir
transfer gәlirlәr

563 Aşağıdakılardan biri әhali gәlirlәrinә daxil deyil:

•

nisbi gәlirlәr
pul gәlirlәri
natural gәlirlәr
nominal gәlirlәr
real gәlirlәr

564 Aşağıdakılardan hansılar inflyasiyanın sosialiqtisadi nәticәlәrinә daxildir?

•

pulun alıcıq qabiliyyәtinin aşağı düşmәsi
mülayim inflyasiya şәraitindә istehsalın tәnәzzülü, pulun alıcıq qabiliyyәtinin aşağı düşmәsi, sürәtli inlyasiya
şәraitindә istehsalın artımı
heç biri düz deyil
sürәtli inlyasiya şәraitindә istehsalın artımı
mülayim inflyasiya şәraitindә istehsalın tәnәzzülü

565 Tarazlığın istәnilәn mәşğulluq, qiymәt vә gәlirlәr sәviyyәsindә tәnzimlәnmәsi:

•

dövlәtin sabitlәşdirmә siyasәtidir
dövlәtin monetar siyasәtidir
dövlәtin fiskal siyasәtidir
dövlәtin tәnzimlәmә siyasәtidir
dövlәtin qiymәt siyasәtidir

566 Yaşayış dәyәrinin artması nәticәsindә әhali gәlirlәrindә itkinin qarşısını almaq mәqsәdi ilә hәyata
keçirilәn kompensasya tәdbirlәri sistemi:

•

istehlak qiymәtlәrinin artmasını dayandırmaq
gәlirlәrin dövlәt indeksiyası
heç biri düz deyil
sosial tәminat
inflyasiya şәraitindә istehlak qiymәtlәrinin artmasını dayandırmaq

567 Domar vә Xarrodun iqtisadiyyatının keynsian modelindә әsas diqqәt nәyә yönәlir:

•

investisiyalara
dövlәt gәlirlәrinә
vergilәrә
inflyasiyaya
dövlәt xәrclәrinә

568 әmәk bazarının rasional cәlbetmә, bölüşdürmә, tәnzimlәyici vә әmәkdәn istifadә funksiyası:

•

tәnzimlәyici
bölüşdürücü
iqtisadi

•

sosial
hamısı düzdür

569 әmәlәgәlmә mәnbәlәrinә görә beynәlxalq tәdavül dairәsindә olan kapital:

•

хarici vә хüsusi
birbaşa vә хüsusi
borc vә sahibкar
qısamüddәtli vә uzunmüddәtli
dövlәt vә хüsusi

570 әmәyin ictimai әrazi bölgüsünün yüksәk forması olub, ayrıayrı ölkәlәrin mübadilә etdiklәri
müәyyәn növ mәhsul istehsalı üzrә ixtisaslaşma:

•

beynәlxalq dünya bazarı
beynәlxalq әmәk bölgüsü
beynәlxalq iqtisadi әmәkdaşlıq
beynәlxalq hәrrac
beynәlxalq hesablaşmalar

571 әmәk bazarının insanların rifahının vә gәlirlәrinin normal sәviyyәsinin tәmin olunması vә
işçilәrin istehsal bacarıqlarının tәkrarlanmasının normal sәviyyәsinin tәmin olunması funksiyası:

•

iqtisadi
bölüşdürücü
sosial
hamısı düzdür
tәnzimlәyici

572 әgәr potensial vә faktiki ÜDM birbilәrinә bәrabәrdirlәrsә, bu halda iqtisadiyyatda:

•

tsiklik işsizlik yoxdur
friksion işsizlәr var
işsizliyin tәbii sәviyyәsi mövcuddur
hamısı düzdür
struktur işsizlәr var

573 İnvestisiya hәcmi ilә ÜDMin tempinin dәyişmәsi arasında nisbәt:

•

multiplikator
akselerator
qiymәt indeksi
investisiya riski
gәlirin ümumi sәviyyәsi

574 Müәyyәn bir dövr әrzindә cәmiyyәtin yaratdığı maddi nemәtlәrin mәcmu dәyәri:

•

ümumi ictimai mәhsul
ümumi daxili mәhsul
ümumi milli mәhsul
ümumi gәlir
ümumi daxili investisiya

575 әgәr potensial vә faktiki ÜDM birbilәrinә bәrabәrdirlәrsә, bu halda iqtisadiyyatda:

•

tsiklik işsizlik yoxdur

•

friksion işsizlәr var
işsizliyin tәbii sәviyyәsi mövcuddur
hamısı düzdür
struktur işsizlәr var

576 İnvestisiya hәcmi ilә ÜDMin tempinin dәyişmәsi arasında nisbәt:

•

multiplikator
akselerator
qiymәt indeksi
investisiya riski
gәlirin ümumi sәviyyәsi

577 Aşağıdakılardan hansılar ÜDMin xәrclәrә görә hesablanmasında nәzәrә alınmır?

•

investisiya xәrclәri
dövlәt xәrclәri
dividendlәr
B+D düzdür
amortizasiya

578 Aşağıdakılardan hansılar ÜDMun gәlirlәrә görә hesablaşmasında nәzәrә alınmamışdır?

•

dolayı vergilәr
bölünmәmiş mәnfәәt
xalis ixrac
birbaşa vergilәr
renta ödәmәlәri

579 Aşağıdakılardan biri iqtisadi artımın amillәrinә daxil deyil:

•

әsas kapitalın hәcmi
tәbii resursların kәmiyyәt vә keyfiyyәti
texniki tәrәqqi
artan resursların sәmәrәli bölgüsü
intensiv artım

580 Aşağıdakılardan hansı iqtisadi artımın tәklif amillәrinә daxil deyildir?

•

tәbii resurslar
mәcmu xәrclәr
әsas kapitalın hәcmi
iqtisadi resurslar
әmәk resursları

581 İqtisadi artıma yalnız әmәyin vә kapitalın tәsirini öyrәnәn model:

•

universal model
üçamilli model
ikiamilli model
heç biri düz deyil
hamısı düzdür

582 İqtisadi artımın әsas mәqsәdi:

•

әhalinin maddi rifahının yüksәldilmәsi, iqtisadi tәhlükәsizliyin tәmin olunması

•

investisiyanın hәcminin artırılması
iqtisadi artımı keyfiyyәtcә yaxşılaşdırmaq
sәrbәst vaxtın vә investisiyanın artırılması
insan kapitalının investisiyalaşdırılması

583 İqtisadi artımın optimal mәqsәdi:

•

geniş tәkrar istehsalın sabit artım tempi
müәssisәlәrin inkişafı
bütün әhalinin hәyat sәviyyәsinin artması
milli iqtisadiyyatın inkişafı
kәnd tәsәrrüfatının inkişafı

584 Xәrclәr üzrә ÜMM hesablandıqda, aşağıdakı növ xәrclәr cәmlәnir

•

transfert xәrclәri, şәxsi istehlak xәrclәri, büdcә xәrclәri
şәxsi istehlak xәrclәri, ümumi xüsusi daxili investisiyalar vә әmtәә vә xidmәtlәrin dövlәt alışı
şәxsi istehlak xәrclәri, әmtәә vә xidmәtlәrin dövlәt alışı vә xarici investisiyalar
daxili investisiya xәrclәri, büdcә xәrclәri, şәxsi istehlak xәrclәri
dövlәtin büdcә xәrclәri, müәssisәnin xәrclәri

585 Hәr bir ölkәnin milli sәrhәdlәri çәrçivәsindә tәşәkkül tapmış iqtisadiyyat:

•

mezoiqtisadiyyat
milli iqtisadiyyat
açıq iqtisadiyyat
mikroiqtisadiyyat
qapalı iqtisadiyyat

586 ÜDMi müәyyәn edәrkәn aşağıdakılardan hansılar nәzәrә alınır?

•

yuxarıda göstәrilәnlәrdәn hamısı
transfer ödәmәlәri
әlavә olunmuş dәyәr
hes biri aid deyil
işlәnmiş malların alqısatqısı

587 ÜDMi necә ölçmәk olar?

•

istehsala vә istehlaka görә
xәrclәrә vә istehsala görә
gәlirlәrә vә istehlaka görә
hamısı düzdür
gәlirlәrә vә xәrclәrә görә

588 Azәrbaycanda neçәnci ildәn ÜDM vә ÜMM hesablanmasına keçilmişdir?

•

1986
1987
1988
2000
1989

589 Qiymәtin dәyişmәsi ilә ÜMM dәyişmәsini xarakterizә edәn göstәrici:
transfert xәrclәr

•

qiymәt sәviyyәsi
qiymәt defilyatoru
pәrakәndә qiymәtlәr
qiymәt dәrәcәsi

590 Milli gәlirin istehlaka getmәyәn hissәsi:

•

ümumi xәrclәr
ümumi daxili mәhsul
ümumi gәlir
mәcmu tәlәb
ümumi yığım (әmanәt)

591 Milli iqtisadiyyat dedikdә nә nәzәrdә tutulur:

•

düzgün cavab yoxdur
tarixәn formalaşmış ictimai tәkrar istehsal sistemi
müxtәlif fәaliyyәt növlәrinin özünü tәnzimlәyәn sistemi
müxtәlif fәaliyyәt növlәrinin özünütәnzimlәyәn sistemi, tarixәn formalaşmış ictimai tәkrar istehsal sistemi,
birbiri ilә qarşılıqlı әlaqәsi olan sahә vә növlәri vә әrazi komplekslәri sistemi
birbiri ilә qarşılıqlı әlaqәsi olan sahә vә növlәri vә әrazi komplekslәri sistemi

592 Milli iqtisadiyyatın iqtisadi modellәri:

•

inzibati, qarışıq vә әnәnәvi model
inzibatiamirlik modeli, liberal vә qarışıq model
liberal milli iqtisadiyyat, dövlәt tәrәfindәn tәnzimlәnәn milli iqtisadiyyat vә qarışıq iqtisadi modellәr
heç biri düz deyil
әnәnәvi vә dövlәt tәnzimlәnmәsi modeli

593 Milli iqtisadiyyatın iqtisadi vә siyasi müstәqillik sәviyyәsinә görә formaları:

•

sәnaye yönümlü vә aqrar yönümlü milli iqtisadiyyat
açıq vә qapalı milli iqtisadiyyat
asılı vә müstәqil milli iqtisadiyyat
qapalı vә asılı milli iqtisadiyyat
zәif inkişaf etmiş vә inkişaf etmiş milli iqtisadiyyat

594 Xәrclәr üzrә ÜMM hesablandıqda, aşağıdakı növ xәrclәr cәmlәnir

•

daxili investisiya xәrclәri, büdcә xәrclәri, şәxsi istehlak xәrclәri
dövlәtin büdcә xәrclәri, müәssisәnin xәrclәri
şәxsi istehlak xәrclәri, ümumi xüsusi daxili investisiyalar vә әmtәә vә xidmәtlәrin dövlәt alışı
şәxsi istehlak xәrclәri, әmtәә vә xidmәtlәrin dövlәt alışı vә xarici investisiyalar
transfert xәrclәri, şәxsi istehlak xәrclәri, büdcә xәrclәri

595 Aşağıdakı göstәricilәrdәn hansılar makroiqtisadiyyata aiddir?

•

bu il Bakı şәhәrinin Yasamal rayonunda 500 yeni iş yeri açılıb
keçәn tәdris ilindә ADİUya 1500 nәfәr tәlәbә qәbul olunub
son bir ildә ölkәdә inflyasiyanın sәviyyәsi 2% tәşkil etmişdir
rentabellik sәviyyәsinin yüksәlmәsi
2001ci ildә AR Dövlәt neft şirkәti tәrәfindәn 8 mln. ton xam neft istehsal olunub

596 Qiymәtin dәyişmәsi ilә ÜMM dәyişmәsini xarakterizә edәn göstәrici:

•

transfert xәrclәr
qiymәt sәviyyәsi
qiymәt defilyatoru
pәrakәndә qiymәtlәr
qiymәt dәrәcәsi

597 ÜDMi müәyyәn edәrkәn aşağıdakılardan hansılar nәzәrә alınır?

•

hes biri aid deyil
yuxarıda göstәrilәnlәrdәn hamısı
işlәnmiş malların alqısatqısı
transfer ödәmәlәri
әlavә olunmuş dәyәr

598 ÜDMi necә ölçmәk olar?

•

xәrclәrә vә istehsala görә
gәlirlәrә vә xәrclәrә görә
istehsala vә istehlaka görә
gәlirlәrә vә istehlaka görә
hamısı düzdür

599 Azәrbaycanda neçәnci ildәn ÜDM vә ÜMM hesablanmasına keçilmişdir?

•

1987
1989
2000
1988
1986

600 әmәyin ictimai әrazi bölgüsünün yüksәk forması olub, ayrıayrı ölkәlәrin mübadilә etdiklәri
müәyyәn növ mәhsul istehsalı üzrә ixtisaslaşma:

•

beynәlxalq dünya bazarı
beynәlxalq iqtisadi әmәkdaşlıq
beynәlxalq hesablaşmalar
beynәlxalq hәrrac
beynәlxalq әmәk bölgüsü

601 Dövlәtin hәyata keçirdiyi gәlirlәrin yenidәn bölgüsü siyasәti nәticәsindә Lorens әyrisinin
hәrәkәti:

•

Lorens әyrisi gәlirlәrin mütlәq bәrabәrliyinә tәrәf hәrәkәt edir
Lorens әyrisi gәlirlәrin mütlәq bәrabәrliyindәn uzaqlaşır
Lorens әyrisi gәlirlәrin mütlәq bәrabәrsizliyini әks etdirәn nöqtәnin üstünә düşür
heç biri düz deyil
Lorens әyrisi sosial müdafiәni xarakterizә edәn xәtti göstәrir

602 Tarazlığın istәnilәn mәşğulluq, qiymәt vә gәlirlәr sәviyyәsindә tәnzimlәnmәsi:

•

dövlәtin sabitlәşdirmә siyasәtidir
dövlәtin fiskal siyasәtidir
dövlәtin tәnzimlәmә siyasәtidir
dövlәtin qiymәt siyasәtidir
dövlәtin monetar siyasәtidir

603 Ümumilәşdirilmiş makroiqtisadi modellәrin kömәyi ilә müәyyәnlәşdirilir:

•

idarәetmәnin кompleкs alternativ üsulları
maкroiqtisadi siyasәtin elastiкliyi
iqtisadi problemlәrin hәlli aхtarılır
höкumәt tәdbirlәri кoordinasiya edilir
maкroiqtisadi göstәricilәr optimallaşdırılır

604 Elmitexniki inqilabın tәsiri altında baş verәn, sosial iqtisadi tәrәqqi nә ilә müşayәt olunur:

•

onun strukturunun artması vә dәyişmәsi ilә
insanın amilinin rolunun artması ilә
sәhiyyә sisteminin sürәtli inkşafı ilә
informasiya texnologiyalarının tәtbiqi ilә
әhalinin maddi rifah halı yüksәlir

605 Hәr hansı bir iqtisadi siyasәt tәdbirlәrinin hәyata keçirilmәsi dövrü ilә bu tәdbirlәrin nәticәsinin
hәyata keçirildiyi dövr arasında vaxt:

•

investisiya proyektlәrinin hәyata keçirilmәsi
xarici sabitlәşmә siyasәti
stimullaşdırıcı idxal siyasәt
xalis ixrac siyasәti
daxili sabitlәşmә siyasәti vaxtı

606 Iqtisadi şok anı vә iqtisadi siyasәtin cavab tәdbirlәrinin qәbul edildiyi an arasındakı dövr:

•

xarici sabitlәşmә siyasәti
stimullaşdırıcı siyasәt
stimullaşdırıcı xarici ticarәt siyasәti
heç biri düz deyil
daxili sabitlәşmә siyasәti

607 әgәr mәcmu tәlәb mәcmu tәklifdәn azdırsa (AD kiçikdir AC) vә sahibkar qiymәti aşağı salırsa,
onda milli gәlir: (Sürәt 15.09.2015 15:58:06) (Sürәt 22.09.2015 09:47:51)

•

aşağı düşәcәk
artacaq
dәyişmәyәcәk
sabit qalacaq
C vә D düzdür

608 Mәcmu tәklif nәyin dәyәridir?

•

satışa tәqdim edilәn bütün son mәhsul vә xidmәtlәrin
ümumi daxili mәhsulun
düzgün cavab yoxdur
ümumi ictimai mәhsulun

609 әgәr istehlakla bağlı son hәdd meyli (MRS)=0 olarsa:

•

bu halda gәlirin artan hissәsi istehlak olunacaq
bu halda gәlirin artan hissәsi yığılacaqdır
bu halda gәlirin istehlaka gedәn hissәsi artacaq
istehlaka gedәn hissә azalacaq

bu halda gәlirin bir hissәsi yığıma gedәcәk

610 әhali qrupları arasında gәlirlәrin bölgüsündәki bәrabәrsizliyi ölçmәk üçün:

•

real әmәk haqqını müәyyәnlәşdirirlәr
Filips әyrisindәn istifadә olunur
Lorens әyrisindәn istifadә olunur
yaşayış minimumundan istifadә edilir
yoxsulluq sәviyyәsini müәyyәn edirlәr

611

•

istehlakla bağlı son hәdd meyli
istehlakla bağlı orta hәdd meyli
istehsalla bağlı son hәdd meyli
heç biri düz deyil
istehsalla bağlı orta hәdd meyli

612

•

istehlakla bağlı son hәdd meyli
istehsalla bağlı son hәdd meyli
әmanәtlә bağlı son hәdd meyli
heç biri düz deyil
gәlirlә bağlı son hәdd meyli

613 kapitalın beynәlxalq hәrәkәti dünya tәsәrrüfatı çәrçivәsindә ilk növbәdә:

•

dövlәt deyil, хüsusi кapitalı nәzәrdә tutur
maliyyә әmәliyyatı deyil, fiziкi daşınmanı nәzәrdә tutur
mәhsuldar deyil, әmtәә кapitalını nәzәrdә tutur
hamısı düzdür
әmtәә кapitalını deyil, pul кapitalını nәzәrdә tutur

614 әmanәtin (yığımın) hәcminә tәsir edәn amillәr:

•

gәlirin hәcmi, istehlakın hәcmi, faiz norması, psixoloji amil
faiz norması, istehlakın vә yığımın hәcmi
gәlirin hәcmi vә yığıma gedәn hissәsi
hamısı düzdür
heç biri düz deyil

615 C.M.keyns Cercelin (çerçelin) siyasәtinin iqtisadi nәticәlәri mәqalәsindә o dövlәtin fәaliyyәtini
tәnqid edirdi:

•

mәcmu tәlәbin artırılması ilә әlaqәdar
mәcmu tәкlifin mәhdudlaşdırılması ilә әlaqәdar
mәcmu tәlәbin artırılması ilә әlaqәdar
cavablardan heç biri düz deyil
mәcmu tәlәbin mәhdudlaşdırılması ilә әlaqәdar

616 Cinni әmsalının daha da çox olması:

•

•

әhali gәlirlәrindә bәrabәrsizlik daha da çoxalır
әhali gәlirlәrindә bәrabәrsizlik bәrabәrlәşir
әhali gәlirlәrindә bәrabәrsizlik daha da azalır
әhali gәlirlәrindә bәrabәrsizlik sabitdir
әhali gәlirlәrindә bәrabәrsizlik sıfra bәrabәr olur

617 İstehlakın hәcminә tәsir edәn amillәr:

•

psixoloji amil, alıcının zövqü
gәlirlәrin sәviyyәsi, alıcının zövqü, qiymәt
gәlirlәrin sәviyyәsi, qiymәtlәrin sәviyyәsi, psixoloji amil
psixoloji amil, yığımın hәcmi
qiymәtlәrin sәviyyәsi, alıcının zövqü

618 KobbaDuqlas modelindә hәmin dövrün hansı amilinin rolu nәzәrә alınmamışdır:

•

tәbii resursların rolunun nәzәrә alınmaması
әmәk mәsrәflәrinin rolunun nәzәrә alınmaması
kapital mәsrәflәrinin rolunun nәzәrә alınmaması
istehsalın texnoloji parametrlәrinin nәzәrә alınmaması
mәcmu mәhsulun hәcminin nәzәrә alınmaması

619 Qiymәt indeksinin növlәri:

•

istehsal sәviyyәsinin vә istehlak sәviyyәsinin qiymәt indeksi
istehlak şeylәrinin vә milli mәhsulun qiymәt indeksi
real ümumi milli mәhsul göstәricisi
istehlak şeylәrinin, istehsalın topdansatış vә real ümumi milli mәhsulun qiymәt indeksi
istehsalın vә xidmәtin qiymәt indeksi

620 Dövlәt әmtәәnin tarazlıq qiymәtindәn aşağı qiymәtә satılması haqqında qәrar verәrsә bu zaman:

•

alıcıların itkisinә nisbәtәn satıcıların gәlirlәri daha çox yüksәlәr
istehsalçıların gәliri hökmәn artar, istehslakçıların gәliri isә hökmәn azalar
әvvәlki miqdarda әmtәә satdıqda satıcı ziyana düşmür
heç biri doğru deyil
istehsalçıların gәliri artar, istehlakçıların gәliri azalar

621 әgәr gәlir üzrә әmtәәyә tәlәb elastikliyi әmsalının kәmiyyәti0,7 yә bәrabәrdirsә, on da bu
әmtәә:

•

әn zәruri әmtәәdir
aşağı keyfiyyәtli әmtәәdir
zinәt әşyasıdır
tamamlayıcı әmtәәdir
әmtәә әvәzedicisidir

622 әgәr әmtәәnin qiymәti tәlәb vә tәklif әyrilәrinin kәsişmә nöqtәsindәn yüksәkdirsә, on da

•

әmtәә artıqlığı әmәlә gәlәr
tәklifin hәcmi azalar
әmtәә defisiti meydana çıxar
hәç nә baş vermәz
tәlәbin hәcmi artar

623 әgәr әmtәәyә tәklif vә tәlәb artırsa,onda:

•

tarazlı qiymәt artar
әmtәәnin tarazlı hәcmi azalar
әmtәәnin tarazlı hәcmi artar
heç nә dәyişmәz
tarazlı qiymәt azalar

624 әgәr әmtәәyә tәlәbin qiymәt elastikliyi 1ә bәrabәrdirsә on da bu o demәkdir ki, firma öz
әmtәәsinә qiymәti yüksәltdiyi halda әmtәәnin satışından ümumi pul gәliri.

•

artar
dәyişmәz
azalar
dicgәr amillәrdәn asılıdır
elastikdәn asılı deyildir

625 әgәr istehlakçıların gәlirlәri yüksәlmişdirsә, hansısa әmtәәnin istehsalı zamanı istifadә olunan
resursların qiymәtlәri ilә azalmışdırsa, onda bu әmtәәyә tәlәb vә tәklif әyrilәrilә nә baş verәr?

•

tәlәb әyrisi sola, tәklif әyrisi isә sağa hәrәkәt edәr
hәr iki әyri sağa hәrәkәt edәr
tәlәb әyrisi sağa, tәklif әyrisi isә sola hәrәkәt edir
әyrilәrin vәziyyәti dәyişmәz
hәr iki әyri sola hәrәkәt edәr

626 Xiks vә Xansen tәrәfindәn işlәnmiş әmtәә vә pul bazarının qarşılıqlı asılılıq modeli:

•

“gәlirlәrxәrclәr” modeli
ADAS modeli
İSLM modeli
“mәcmu tәlәbmәcmu tәklif” modeli
“ford mustanq” modeli

627 Kredit infrastrukturunun özәyi – әsası:

•

pul sistemi
maliyyә sistemi
bank sistemi
sığorta sistemi
vergi sistemi

628 Kredit siyasәti nәdir?

•

dövlәt reformaları
dövlәt tәrәfindәn pul tәdavülü әmәliyyatlarının tәnzimlәnmәsi
Mәrkәzi Bank tәrәfindәn faiz dәrәcәlәrinin müәyyәn edilmәsi
maliyyә reformaları
Milli Bank vә dövlәt tәrәfindәn pulkredit sferasında hәyata keçirilәn tәdbirlәr

629 Qısamüddәtli ssudalar adәtәn verilir:

•

кreditlәşmәni stimullaşdırmaq mәqsәdi ilә
кommersiya banкlarına хüsusi ehtiyaclar üçün verilir
кommersiya banкlarının ehtiyatını doldurmaq üçün

banкı çәtin vәziyyәtdәn çıхarmaq üçün
maliyyәlәşdirmәni tәmin etmәк mәqsәdi ilә

630 Qiymәtli kağızların alqısatqısının hәyata keçirildiyi bazar:

•

fond birjası
yarmarka
әmtәә bazarı
istehlak bazarı
auksion

631 Mәrkәzi Bank qәrar qәbul edir ki, pul tәklifini azaltsın:

•

banк faiz dәrәcәsini müәyyәnlәşdirir
uçot dәrәcәsi azaldılır
zәruri resursların ehtiyat norması artırılır
cavablardan heç biri düz deyil
açıq bazarda dövlәt istiqrazlarının alınması hәyata кeçirilir

632 Müasir dövrdә kreditin aşağıdakı formalarından biri yanlışdır:

•

sәnaye krediti
kәnd tәsәrrüfatı krediti
dövlәt krediti
beynәlxalq kredit
kommunal kredit

633 Beynәlxalq kredit bazarında istifadә olunan xüsusi növ qiymәtli kağız:

•

istiqraz vәrәqәsi
avrovalyuta
avrokredit
avroistiqraz
varrat

634 İnflyasiya ilә mübarizәdә yerli valyutanın (manatın) alıcılıq qabiliyyәtini tәmin etmәk, pul
emissiyası xәrclәri ilә bankkredit sisteminin sabitliyinin tәmini:

•

MBın funksiyaları
MBın valyutanı artırmaq mәqsәdi
MBın әsas mәqsәdi
MBın banklara nәzarәt fәaliyyәti
MBın ehtiyatları artırmaq mәqsәdi

635 İslamın müqәddәs kitabı olan QuraniKәrim dә hansı fәaliyyәt qadağan edilir?

•

borc verib faiz almaq, sәlәmçilik
yoxsulluq vә onun aradan qaldırılması
azadlıq vә bәrabәrlik
alqısatqı, ticarәtlә mәşğul olmaq
xüsusi mülkiyyәt vә azad sahibkarlıq mәsәlәlәri

636 Beynәlxalq iqtisadi münasibәtlәrdә pul vә maddi vәsaitlәrin hәrәkәt formalarından biri:

•

beynәlxalq әmәk mübadilәsi
beynәlxalq kredit

•

beynәlxalq әmtәә mübadilәsi
beynәlxalq iş qüvvәsi mübadilәsi
beynәlxalq münasibәtlәr

637 Dövlәt xәrclәrinin gәlirlәrdәn üstün artması:

•

büdcә tarazlığının pozulması
büdcә mәsrәflәrinin azalması
büdcә tarazlığının pozulması
büdcә kәsiri
büdcә daxilolmalarının azalması

638 İnkişaf etmiş bazar iqtisadiyyatlı bank sistemi neçә sәviyyәlidir?

•

dörd sәviyyәli
üç sәviyyәli
iki sәviyyәli
sıfır sәviyyәli
bir sәviyyәli

639 Alqısatqıda vasitәçilik edib, buna müvafiq mәnfәәt götürәn şәxs:

•

diler
tacir
broker
vasitәçi
ticarәt makleri

640 Aşağıdakılardan hansı büdcә kәsirinin sәbәbidir?

•

yuxarıdakılardan hamısı doğrudur
fövqәladә baş verәn hadisәlәr
iqtisadiyyatın hәrbilәşdirilmәsi
yuxarıdakılardan heç biri doğru deyil
iqtisadiyyatda tәnәzzül

641 Aşağıdakılardan hansılar Milli Bankın funksiyasına daxil deyil?

•

dövlәt valyutaqızıl ehtiyatlarının saxlanılması
sahibkarlara kredit verilmәsi
pulların emissiyası
hamısı düzdür
kommersiya banklarının kassa ehtiyatlarının saxlanılması

642 Bankın öz müştәrisinә pula olan öhdәliyinin yerinә yetirilmәsi haqqında zәmanәt vermәsi:

•

bank mәktubu
bankın pul sәnәdi
bank öhdәliyi
bank zәmanәti
bank aktivi

643 әmtәәlәrin satışından әldә edilәn pul vәsaiti ilә hәmin әmtәәlәrin satınalınma qiymәtlәrinin cәmi
arasındakı fәrq:
ümumi mәhsul

•

ümumi tәlәbat
ümumi gәlir
ümumi xәrc
ümumi satış hәcmi

644 әmtәә bazarında tarazlıq әyrisidir.

•

LM әyrisi
AS әyrisi
İS әyrisi
hamısı düzdür
AD  әyrisi

645 Faizin bazar sәviyyәsi xarici ekzogen dәyişәndir vә әmtәә bazarının tarazlığından nisbi asılı
olmayaraq pul bazarında tәyin olunur:

•

xarici dәyişәn modellәr
ADAC modellәri
ADAC vә keynsçi xas modellәri
daxili dәyişәn modellәr
İSLM modellәri

646 Fәrdi tarazlığı ayrıayrı әmtәәlәr üzrә tarazlıq kimi izah edib, ümumi tarazlığın bu tarazlıqların
cәmi olduğunu qeyd edәn nәzәriyyәçi:

•

C.Robinson
L.Valras
A.Marşal
E.Çemberlin
C.Klark

647 Qiymәtin dәyişmәsi ilә ÜMM dәyişmәsini xarakterizә edәn göstәrici:

•

transfert xәrclәr
qiymәt sәviyyәsi
qiymәt defilyatoru
pәrakәndә qiymәtlәr
qiymәt dәrәcәsi

648 Mәcburi ehtiyatların norması müәyyәnlәşir:

•

depozitlәrin hәcminә müvafiq faizlә
pul qoyuluşlarının növünә görә
pul qoyuluşlarının sığorta dәrәcәsindәn
heç biri düz deyil
nәğd pul qoyuluşlarının hәcminә görә

649 İnvestisiyanın dәyişmәsindәn asılı olaraq gәlirin dәyişmәsini xarakterizә edәn әmsal:

•

investisiya istәyi
әmanәt istәyi
istehlak arzusu
multiplikator
akselerator

650 Qiymәt dәyişmәz qaldıqda tәklifә tәsir edәn amillәr:

•

tәklif amili
tәlәb amili
qiymәt amili
xәrc amili
qeyriqiymәt amillәri

651 Müәyyәn vaxt әrzindә alınan vә istehlak edilәn әmtәәlәrin ümumi miqdarı:

•

investisiya
yığım
istehlak
hamısı düzdür
bölgü

652 Artan kapitalla silahlanma vә artan әmәk mәhsuldarlığı daimi kapitalverimi ilә müşayiәt olunur.
Bu:

•

Xarroda görә ETP
Xiksә görә ETP
ETP kapitalqoruyucu tipi
әmәkqoruyucu ETP
neytral ETP

653 Fasilәsiz proses olub cәmiyyәtin inkişafının bütün mәrhәlәlәrindә baş verәn mütәrәqqi
dәyişikliklәri ifadә edir:

•

elmitexniki tәrәqqi
texnoloji tәkmillәşmә
sürәtli inkişaf
elmi nailiyyәtlәr
tәrәqqi

654 İnvestisiyanın dәyişmәsindәn asılı olaraq gәlirin dәyişmәsini xarakterizә edәn әmsal:

•

istehlak arzusu
investisiya istәyi
akselerator
әmanәt istәyi
multiplikator

655 Istifadә edilmә növünә görә investisiyalar:

•

dövlәt vә portfel
dövlәt vә хüsusi
borc vә sahibкar
birbaşa vә portfel
dövlәt vә birbaşa

656 әmtәә vә xidmәtlәr istehsalı ilә bağlı xәrclәri vә nәticәlәri әks etdirәn dәyәr vә natural göstәricilәr
sistemini әks etdirәn iqtisadi artım modeli:

•

ikiamilli model
universal model

çoxamilli model
qarışıq model
biramilli model

657 әmtәә vә xidmәtlәrin ixrac vә idxalını maneәsiz hәyata keçirәn ölkәlәrin iqtisadiyyatı:

•

әnәnәvi iqtisadiyyat
gizli iqtisadiyyat
açıq iqtisadiyyat
bağlı iqtisadiyyat
qapalı iqtisadiyyat

658 Konkret әmtәә bazarında deyil bütün bazarlarda qiymәtin hәr bir mümkün sәviyyәsindә fәrdi
istehsalçılar, müәssisәlәr vә hökumәt tәrәfindәn tәklif edilәn әmtәә vә xidmәtlәrin mәcmuu:

•

mәcmu tәlәb vә tәklif
mәcmu tәklif
mәcmu tәlәb
mәcmu tәlәb vә tәlәbat
mәcmu tәlәbat

659 Paretoya görә ümumi iqtisadi müvazinәtliyin meyarı (kriteriya) nәdir?

•

fәrdi rifah halının qiymәtlәndirilmәsi
mәcmu faydalılığın açıqlanması
maksimum faydalılıq
ictimai rifah halının yaxşılaşdırılması
fәrdlәrin vә әhalinin rifah halının yaxşılaşdırılması

660 İqtisadi şәraitdәn asılı olaraq istehsalın hәcminin dәyәrcә fәrqli templәrlә tәkrarlanması:

•

sadә tәkrar istehsal
konyukturalı tәkrar istehsal
geniş tәkrar istehsal
fәrdi tәkrar istehsal
tәnәzzüllü tәkrar istehsal

661 İntensiv tәkrar istehsalın әsas formaları:

•

hamısı düzdür
resursqoruyucu, qarışıq, neytral
neytral, qarışıq, resurstutumlu
heç biri düz deyil
resurstutumlu, resursqoruyucu, neytral

662 İstehsalın dәyәrcә hәcminin әvvәlki dövrә nisbәtәn aşağı sәviyyәdә tәkrarlanması:

•

sadә tәkrar istehsal
konyukturalı tәkrar istehsal
geniş tәkrar istehsal
tәnәzzüllü tәkrar istehsal
fәrdi tәkrar istehsal

663 Makroiqtisadi modelin iqtisadiyyatın dörd әsas funksional asılılığına müvafiq quruluşu:
qәrar qәbul olunması, qiymәt, xarici iqtisadi vә institusional

•

tәlәbtәklif әlaqәsi, texnoloji, qiymәt, davranış
davranış, qәrar qәbul olunması amili, institusional, tәlәbtәklif әlaqәsi
texnoloji, defision, davranışlı, institusional
davranış, texnoloji, qiymәt, qәrar qәbul olunması

664 Sahәlәrarası balans modeli istiqamәtlәnib:

•

sahәdaxili istehsal ehtiyatlarına, tәklifi dolğun tәşkil etmәk üçün
ayrıayrı sahәlәrin mәhsul istehsalı vә onların ehtiyatlarının yaranması
hәr sahәnin mәhsul istehsalının ehtiyatına, mövcud tәlәbin dolğun olması mәqsәdi ilә
sahәnin iqtisadi inkişafına
sahәlәrarası proporsiyalarda nisbәti tәnzimlәmәyә

665 İctimai tәkrar istehsalın ilkin şәrti vә maddi әsası:

•

milli gәlirin formalaşması
mәcmu ictimai mәhsulun reallaşması
ailәnin gәlirlәrinin sәviyyәsi
ümumi milli mәhsulun artımı
ölkәnin iqtisadi problemlәri

666 İstehsal funksiyası nә demәkdir?

•

xalis milli mәhsulun istehsalı amillәri
inflyasiya vә işsizliyin qarşılıqlı әlaqәsi
әmәk vә kapital mәsrәflәrinin mәhsulun hәcminә tәsiri
ÜMMun nominal hәcmi
ÜDM vә milli gәlirin nominal hәcmi

667 Milli gәlirdәn xalis gәlirә keçәrkәn nә nәzәrә alınmır?

•

sosial sığorta ödәmәlәr
müәssisәlәrdәn tutulan vergi
nәqliyyat ödәmәlәri
dolayı vergilәr
fәrdi vergilәr

668 Milli hesablar sisteminә әsasәn makroiqtisadi göstәricilәr hesablanarkәn hansı sahәlәr arasında
fәrq müәyyәnlәşmir:

•

maddi istehsal vә onun bölmәlәri arasında
qeyrimaddi istehsal vә xidmәt sahәlәri arasında
maddi istehsal vә xidmәt sahәlәri arasında
qeyrimaddi istehsal vә onun bölmәlәri arasında
maddi vә qeyrimaddi istehsal

669 әgәr istehlakçılar qısamüddәtli dövrdә cari istehlaka xәrclәrini artırmağı qәrara alsa:

•

ilк öncә mәhsul istehsalı hәcmi vә mәşğulluq artar
şәrtlәr eyni qaldıqda mәhsul istehsalı vә mәşğulluq azalar
şәrtlәr eyni qaldıqda qiymәt vә mәşğulluq artar
ilк öncә mәhsul istehsalı hәcmi vә mәhğulluq azalar
faiz dәrәcәlәri istehsal hәcmini vә mәşğulluğu sabit saхlayır

670 C.M.keyns Cercelin (çerçelin) siyasәtinin iqtisadi nәticәlәri mәqalәsindә o dövlәtin fәaliyyәtini

tәnqid edirdi:

•

mәcmu tәlәbin artırılması ilә әlaqәdar
mәcmu tәlәbin mәhdudlaşdırılması ilә әlaqәdar
mәcmu tәкlifin mәhdudlaşdırılması ilә әlaqәdar
cavablardan heç biri düz deyil
mәcmu tәlәbin artırılması ilә әlaqәdar

671 İqtisadçıalim, riyaziyyatçı olmaqla bütün bazarlarda azad rәqabәt şәraitindә eyni zamanda nail
olmaq imkanını әsaslandırmışdır:

•

L.Valras
K.Marks
C.Keyns
R.Xarrod
E.Domar

672 İstehsal xidmәtlәrinә olan sәmәrәli tәklif vә sәmәrәli tәlәb xidmәtlәr bazarında tarazlaşır,
sәmәrәli tәklif vә sәmәrәli tәlәb mәhsullar bazarında tarazlaşır, satış qiymәtlәri mәhsuldar
xidmәtlәrdә ifadә olunmuş istehsal xәrclәrinә bәrabәr nәzәriyyә kimindir vә necә adlanır:

•

L.Valrasın ümumi iqtisadi tarazlıq nәzәriyyәsi
A.Marşalın fәrdi tarazlıq nәzәriyyәsi
E.Çemberlinin ümumi tarazlıq nәzәriyyәsi
C.Klarkın inkişaf edәn sistem daxilindә tarazlıq nәzәriyyәsi
C.Xiksin fәrdi texnoloji nәzәriyyәsi

673 Qiymәtlәr vasitәsilә istehsal, istehlak, tәlәb vә tәklif arasında әlaqә qiymәtin hansı funksiyasıdır?

•

tәlәb vә tәklifin balanslaşdırılması
rәqabәt
tәlәbat vә tәlәbin balanslaşdırılması
tәlәbat vә tәklifin balanslaşdırılması
müәssisә qiymәtlәrinin balanslaşdırılması

674 Multiplikator göstәrir ki:

•

investisiyanın artımı bazar tarazlığından asılıdır
tәlәb әyrisini sağa istiqamәtlәndirir
investisiyanın artması ÜMMun artımında artan effektә sәbәb olur
investisiyanın artması ÜMMun analoji artımına sәbәb olur
investisiyanın artdığı şәraitdә ÜMMun artımı müşahidә olunmur

675 Uzunmüddәtli dövrdә iqtisadiyyatda mәhsul buraxılışı müәyyәnlәşir:

•

кapitalın vә әmәyin hәcmi ilә vә hәm dә istifadә olunan teхnologiya ilә
әhalinin seçimi ilә
faiz dәrәcәsinin sәviyyәsi ilә
qiymәt sәviyyәsinә tәsir ilә
pul tәкlifi, dövlәt хәrclәrinin sәviyyәsi vә vergilәrlә

676 Dövlәt әmtәәnin tarazlıq qiymәtindәn aşağı qiymәtә satılması haqqında qәrar verәrsә bu zaman:
әvvәlki miqdarda әmtәә satdıqda satıcı ziyana düşmür
heç biri doğru deyil

•

istehsalçıların gәliri artar, istehlakçıların gәliri azalar
istehsalçıların gәliri hökmәn artar, istehslakçıların gәliri isә hökmәn azalar
alıcıların itkisinә nisbәtәn satıcıların gәlirlәri daha çox yüksәlәr

677 Enerji resurslarına qiymәtlәrin qalxması nәyә gәtirir?

•

mәcmu tәklif әyrisinin sağa yerdәyişmәsinә
mәcmu tәlәb әyrisinin sağa yerdәyişmәsinә
düzgün cavab yoxdur
mәcmu tәlәb әyrisinin sola yerdәyişmәsinә
mәcmu tәklif әyrisinin sola yerdәyişmәsinә

678 Milli iqtisadiyyatın modellәri:

•

liberal milli iqtisadiyyat, dövlәt tәrәfindәn tәnzimlәnәn milli iqtisadiyyat, qarışıq modelli milli iqtisadiyyat
liberal milli iqtisadiyyat, inzibati milli iqtisadiyyat, tәnzimlәnәn milli iqtisadiyyat
qarışıq iqtisadi model
sosial vә liberal modeli iqtisadiyyat
heç biri düz deyil

679 Tarixi olaraq makroiqtisadiyyatın predmeti vә metodu nә vaxt formalaşmışdır?

•

XX әsrin 20ci illәri
XX әsrin 30cu illәri
XIX әsrin 30cu illәri
XIX әsrin 50ci illәri
XX әsrin 50ci illәri

680 Makroiqtisadiyyatın yarımsistemi birbirilә üzvi surәtdә bağlı olan sahәlәr kompleksi:

•

mikroiqtisadiyyat
makroiqtisadiyyat
meqoiqtisadiyyat
qlobal iqtisadiyyat
mezoiqtisadiyyat

681 Milli iqtisadiyyatın әsas mәqsәdlәri:

•

iqtisadi sәmәrәlilik, idxalixrac balansının sabitliyi, sosial әdalәt, beynәlxalq dünya tәsәrrüfatına inteqrasiya
iqtisadi artım, işsizliyin lәğv edilmәsi, ticarәt balansının tarazlığı, sosial әdalәt
mәşğulluq, işsizliyin lәğv edilmәsi, ticarәt balansının sabitliyi
iqtisadi inteqrasiya, milli iqtisadi stabillik, işsizliyin lәğv edilmәsi, xidmәt sahәlәrinin inkişafı
iqtisadi artım, mәşğulluğun tәmin olunması, qiymәtlәrin stabillik sәviyyәsi, iqtisadi sәmәrәlilik, tәdiyyә
balansının tarazlığı, cәmiyyәtdә sosial әdalәt

682 Milli iqtisadiyyatın beynәlxalq inteqrasiya sәviyyәsinә görә formaları:

•

qapalı vә sәnaye yönümlü iqtisadiyyat
asılı vә müstәqil milli iqtisadiyyat
açıq vә qapalı milli iqtisadiyyat
açıq vә inkişaf etmәkdә olan iqtisadiyyat
asılı vә zәif inkişaf etmiş milli iqtisadiyyat

683 İqtisadiyyat sahәlәrinin üstün inkişaf xarakterinә görә milli iqtisadiyyatın formaları:
sәnaye yönümlü, regional xarakterli milli iqtisadiyyat

•

sәnaye yönümlü, infrastruktur xarakterli milli iqtisadiyyat
sәnaye yönümlü, aqrar yönümlü vә xidmәt sahәlәrinin üstün inkişaf etdiyi milli iqtisadiyyat
sәnaye vә aqrar yönümlü, regional inkişafa üstünlük verәn milli iqtisadiyyat
aqrar yönümlü, sәnaye yönümlü, infrastruktur xarakterli milli iqtisadiyyat

684 Milli pul vahidi, iqtisadiyyatın mütәrәqqi strukturu, inkişaf dinamizmi, mülkiyyәt azadlığı mühiti
olan milli iqtisadiyyat:

•

qapalı milli iqtisadiyyat
yarım müstәqil milli iqtisadiyyat
asılı milli iqtisadiyyat
qarışıq milli iqtisadiyyat
müstәqil milli iqtisadiyyat

685 Milli iqtisadiyyat dedikdә nә nәzәrdә tutulur:

•

düzgün cavab yoxdur
tarixәn formalaşmış ictimai tәkrar istehsal sistemi
müxtәlif fәaliyyәt növlәrinin özünütәnzimlәyәn sistemi
müxtәlif fәaliyyәt növlәrinin özünütәnzimlәyәn sistemi, tarixәn formalaşmış ictimai tәkrar istehsal sistemi,
birbiri ilә qarşılıqlı әlaqәsi olan sahә vә növlәri vә әrazi komplekslәri sistemi
birbiri ilә qarşılıqlı әlaqәsi olan sahә vә növlәri vә әrazi komplekslәri sistemi

686 Bütün iqtisadi subyektlәrin fәaliyyәtinin ümumilәşmiş nәticәsinin predmeti hansı yanaşma üsulu
vasitәsilә öyrәnilir?

•

meqoiqtisadi
mikroiqtisadi
makroiqtisadi
dünya iqtisadiyyatı
mezoiqtisadi

687 Sәnaye istehsalının natamam tsikli, kәnd tәsәrrüfatında yarımfabrikatlar istehsalının üstünlüyü, öz
iqtisadi resursları üzәrindә sәrbәst sәrәncam verә bilmәmәk hansı iqtisadiyyatın xüsusiyyәtlәridir?

•

müstәqil milli iqtisadiyyatın
açıq milli iqtisadiyyatın
asılı milli iqtisadiyyatın
qarışıq milli iqtisadiyyatın
qapalı milli iqtisadiyyatın

688 Makroiqtisadi siyasәtin әn vacib vәzifәsi:

•

mәcmu tәlәbin stabillәşmәsi
mәcmu tәlәbatın stabillәşmәsi
mәcmu tәкlifin stabillәşmәsi
müvazinәtli qiymәti stabillәşdirmәк
mәcmu хәrclәrin stabillәşmәsi

689 Fәrdi tarazlığı ayrıayrı әmtәәlәr üzrә tarazlıq kimi izah edib, ümumi tarazlığın bu tarazlıqların
cәmi olduğunu qeyd edәn nәzәriyyәçi:

•

A.Marşal
C.Klark
L.Valras
E.Çemberlin

C.Robinson

690 Mәcmu tәklif dedikdә nә başa düşülür?

•

istehsal olunub satışa çıxarılan әmtәә vә xidmәtlәrin cәmi
ölkә daxilindә istehsal olunmuş vә kәnardan idxal olunmuş mәhsulların cәmi
satışa çıxarılan vә ehtiyatda qalan әmtәәlәrin cәmi
ölkәdәn kәnarda istehsal olunmuş mәhsulların cәmi
hamısı düzdür

691 Ümumi iqtisadi tarazlıq nәzәriyyәsinin banisi kimdir?

•

A.Smit
L.Valras
A.Marşall
D.Rikardo
C.Keyns

692 Mәcmu tәlәb nә demәkdir?

•

bütün ev tәsәrrüfatlarının tәlәbi
ev tәsәrrüfatlarının vә dövlәtin cәm tәlәbi
planlaşdırılan xәrclәrin cәmi
bütün cavablar düzgündür
düzgün cavab yoxdur

693 Dövlәtin iqtisadiyyatın depresiya dövründә apardığı siyasәt:

•

tәnzimlәyici siyasәt
dayanıqlı siyasәt
stimullaşdırıcı siyasәt
monetar siyasәt
fiskal siyasәt

694 Dövlәtin mәcmu tәlәb vә mәcmu tәkliflә әlaqәdar siyasәti, bunlar arasında olan tarazlığı istәnilәn
mәşğulluq sәviyyәsindә, qiymәt vә gәlir sәviyyәsindә tәnzimlәmәk – bu:

•

dövlәtin sabitlәşdirmә siyasәtidir
dövlәtin fiskal siyasәtidir
dövlәtin monetar siyasәtidir
dövlәtin qiymәt siyasәtidir
dövlәtin tәnzimlәmә siyasәtidir

695 Dövlәtin sabitlәşdirmә siyasәtini hәyata keçirmәk üçün istifadә etdiyi üsullar –bu:

•

fiskal, pulkredit vә kombinәlәşdirilmiş
mәcmu tәklifin tәnzimlәnmәsi
mәcmu tәlәbin tәnzimlәnmәsi
heç biri düz deyil
mәcmu tәlәb vә tәklifin tәnzimlәnmәsi

696 Hansı istiqamәt mәcmu vә dövlәt xәrclәrinin hәcminin dәyişmәsi ilә, pulvergi tәklifi ilә,
stabillәşmәni hәyata keçirmәyi tәklif edir:

•

кeynsçi istiqamәt
marъinal istiqamәt

monetar istiqamәt
cavabların heç biri düz deyil
neoкlassiк istiqamәt

697 İqtisadi tsiklin fazalarına görә fiskal siyasәtin növlәri:

•

diskresion fiskal siyasәt
stimullaşdırıcı vә lәngidici fiskal siyasәt
avtomatik fiskal siyasәt
büdcәvergi siyasәti
pulkredit (monetar siyasәt)

698 İqtisadi artım nәdir?

•

resursların sahәlәr arasında bölgüsü
real ÜMMin mütlәq hәcminin vә adambaşına düşәn real ÜMMin artımı
istehsal amillәrinin sahәlәr arasında bölgüsü
amortizasiya ayırmaları hesabına istehsalı genişlәndirmәk, ÜDMin amillәrinin kәmiyyәtinin saxlanması
bank faizlәrinin aşağı salınması, istehsalı genişlәndirmәk

699 İqtisadi artımın hansı әsas tiplәri var?

•

ekstensiv vә intensiv tipi
sürәtli inkişaf tipi
ekstensiv tip
intensiv tip
sabit inkişaf tipi

700 İqtisadi artımın neçә әsas tipi vardır?

•

4
6
5
3
2

